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Karbid křemíku a jeho přednosti použití
při výrobě ve slévárnách litinových odlitků
Ing. Pavel Sýkora, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav strojírenské
technologie – skupina slévání, Praha

uhelnatý. Proces probíhá při teplotách 1600 až 2500 °C.
Tím je dáno, že SiC se nenatavuje a nedochází k jeho znečištění dalšími prvky, což je pro metalurgii velmi podstatné. Průmyslově se SiC vyrábí v elektrických odporových
pecích, často na volném prostranství, v dávkách přesahujících i 100 t (obr. 1–3).

Ing. Henry Kyncl
KOMERČNÍ SLÉVÁRNA šedé a tvárné litiny, Turnov
Ing. Jiří Fišer
RESORBENT, s.r.o., Ostrava

Po vychladnutí se pec rozebere a materiál se roztřídí podle kvality. Dělí se na materiál vhodný pro výrobu brusných
zrn a na materiál vhodný pro metalurgii. Pro výrobu brusných zrn se používá materiál s obsahem minimálně 98 %
SiC. Pro metalurgické účely je používán materiál s min.
90 % SiC.

Klíčová slova
litina, SiC, FeSi, očkování, litinové odlitky, křivky chladnutí, austenit, grafit

Karbid křemíku pro použití v elektrických pecích se dodává hlavně o obsahu nad 90 % SiC s různou granulací.
Pro využití v kuplovnách je karbid křemíku dodáván v briketách.

Abstrakt
Současný stav znalostí s použitím SiC s různou jakostí
a vhodnosti pro přípravu litiny vyráběné v kuplovně,
indukční, obloukové a rotační peci. Způsob výroby SiC
s ohledem na jeho vhodný výběr pro metalurgii litin.
Speciálně upravená směs pro očkování. Ekonomické
a především zdůrazněné přínosy při výrobě jakostních litin, včetně ADI. Literární přehled od cílených výzkumných
prací z 80. let minulého století až po poslední významné
zahraniční i dizertační práce. Praktické příklady úspěšného použití a nabídky na našem trhu se zdůrazněním, na
co si musí metalurgové dát pozor, aby použití SiC bylo
přínosem, a ne zdrojem případných možných problémů.

Využití SiC nahrazením FeSi ve slévárenství má ekonomické odůvodnění – výrazně zvyšuje kvalitu litiny. Podle stechiometrického poměru se SiC v litině rozkládá ze
70 % na volný Si, z 30 % na volný C. Základním rozdílem
mezi používáním SiC a FeSi je skutečnost, že podle zákonů termodynamiky roste odkysličovací schopnost uhlíku s teplotou. Naproti tomu odkysličovací schopnost
FeSi se vzrůstající teplotou klesá. Zvýšená schopnost
odkysličování uhlíkem má významný vliv na kvalitu litiny
a umožňuje zvyšování podílu ocelového šrotu, na úkor
surového železa.

Úvod

Metalurgický karbid křemíku s 90 % SiC obsahuje přibližně 4 % volného uhlíku; 63 %Si a 31 % vázaného uhlíku,
zbytek tvoří převážně SiO2. Pro metalurgické účely se používají jakosti křemíku: SiC98, SiC90, SiC84. Charakteristické údaje jsou uvedeny v tab. 1 [1].

Karbid křemíku – SiC – se vyrábí ze surového křemenného
písku a ropného (petrol) koksu. Zakládá se na reakci:
SiO2 + 3C → SiC + 2CO↑ – 618,5 kJ. Vedle SiC vzniká oxid
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Obr. 1. Schéma pece Acheson; 1 – topné jádro, 2 – reakční náplň, 3 – grafitové elektrody, 4 – čelní plochy, 5 –
amorfní plochy, 6 – boční plochy [37]

Obr. 3. Postupně od středu: jádro, α-SiC, β-SiC, nezreagovaný materiál [37]

Obr. 2. Pohled na Achesonovu pec během syntézy [37]

Tab. 1. Chemické složení nositele očkovadla, tj. SiC a FeSi 75 % [hmot. %]
Přísada

SiC

Volný C

Volný Si

SiO2

Al cel.

Al2O3

S

Ti

N

SiC98

98,5

0,23

0,62

0,39

0,04

0,01

0,01

0,02

0,005

SiC90

89,8

3,49

0,14

4,30

0,18

0,47

0,05

0,05

0,06

SiC84

83,7

5,06

0,06

0,06

0,30

0,30

0,13

0,04

0,06

FeSi75

–

0,05

75

–

0,19

–

0,01

0,01

0,007

Porovnání vlastností a chování FeSi a SiC v taveninách
Fe-C-Si

Pro LKG se většinou doporučuje SiC s obsahem 88 až
95 %; pro LLG spíše s obsahem 84 %.

Ferosilicium se ke grafitizačnímu očkování používá
nejčastěji s obsahem 75 % Si.
Charakteristika:
- taví se při teplotě nad 1210 °C;
- rozpouští se exotermicky;
- neobsahuje uhlík, který se pro tvorbu zárodků získává z taveniny.
Karbid křemíku se ke grafitizačními očkování, resp.
k předočkování osvědčuje s obsahem SiC 84 až 95 %.

Charakteristika:
- měrná hmotnost při zrnitosti do 10 mm je
3,2 g/cm3, sypná hmotnost 1,3 g/cm3;
- v litině se netaví, ale rozpouští, neboť jeho bod tání
je nad 1700 °C;
- tím se vytvářejí podmínky, aby se po delší dobu tvořil
v tavenině vždy nový grafit. Současně se grafit obklopuje obálkami – dvorci bohatými na křemík, které se
tvoří kolem částic SiC [1];
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-

-

-

-

SiC neobsahuje pouze křemík, ale min. 30 % uhlíku.
Metalurgický SiC obsahuje celkem až 35 % uhlíku,
neboť vedle uhlíku vázaného v SiC je přítomen i volný uhlík;
Si a C v SiC mají těsně uspořádanou prostorově centrovanou mřížku. To způsobuje, že po rozpuštění SiC
dochází k místnímu nadeutektickému složení taveniny, což vytváří příznivé podmínky pro tvorbu grafitu;
rozpouštění SiC není exotermické jako u FeSi, ale
naopak endotermické. To je příčinou toho, že místní pokles teploty v okolí nerozpuštěných částic SiC
bude ještě větší, než se zjistí z křivek ochlazování
pomocí termické analýzy. Tím se zpomaluje difuzní
vyrovnání koncentrace mezi austenitickými obálkami obklopujícími grafit a ostatní taveninou. Grafit se
stává stabilnější a schopen dalšího růstu. Blíže v další části, hlavně dle prací Beneckeho a spol. [1–3];
k prodloužení doby rozpouštění se SiC ještě může
podrobit oxidaci, čímž se zvyšuje obsah SiO2, který
na povrchu částic vytváří přerušovanou ochrannou
vrstvičku. Podrobnosti jeho účinku se neuvádějí.

Relevantní literární přehled
Použití SiC v metalurgii litin, o kterých se zmiňují
některé literární prameny, že se uskutečnily před druhou
světovou válkou ve Spojených státech amerických, se
nám nepodařilo konkrétně dohledat.
Evropa se zajímá o použití SiC a uskutečňuje se výzkum
ve větším měřítku až v 80. letech minulého století. Spoluautor tohoto příspěvku pan Kyncl mohl být přitom, když
se uskutečnily fundamentální práce Beneckeho a spol.
[1–3].
Jde o srovnání působnosti těchto dvou grafitizačních
očkovadel, přičemž SiC se uvádí jako velmi účinné grafitizační očkovadlo. Jak vyplývá z obr. 4, je působení
očkovadla v tavenině rozděleno na 3 fáze: rozpouštění Si
vneseného očkovadlem do taveniny; rozpouštění tvořícího se grafitu; rozpouštění grafitových shluků. Horní část
obr. 4 představuje mechanizmus působení SiC a spodní část FeSi. Kolem vrstvy SiC se tvoří vrstva Si02, což
vyvolává intenzivní vylučování grafitu (30 % celkového
uhlíku vyloučeného jako grafit a tvorba molekul C); tzv.
předočkovací efekt. Při použití FeSi jde asi o 5 % celkového uhlíku a tvorba grafitu není tak intenzivní. Následuje
rozpouštění uhlíkových shluků (poslední část obrázku)
až na atomární uhlík.
Přednáška spoluautora tohoto příspěvku pana Kyncla v Ostravě [4]
na téma „Použití SiC v metalurgii
litin“ v roce 1989 vzbudila velkou
pozornost a kladně se k tomu vyjádřil
i prof. Přibyl.

Karbid křemíku je proto možné charakterizovat jako
zdroj především křemíku s dlouhodobě působícím očkujícím (předočkovacím) účinkem.

Obr. 4. Schematické znázornění grafitizačního očkování při použití SiC
a FeSi [3]
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Z těchto příspěvků [1–4] se již jednoznačně prokazuje příznivý vliv
metalurgického SiC na jakost jak litiny s lupínkovým, tak s kuličkovým
grafitem. Základní práce, za přísně
definovaných laboratorních podmínek, se ověřují i ve větších indukčních
pecích. Z křivek chladnutí a metalografického hodnocení se prokazuje
významně pozitivní přínos metalurgické jakosti SiC, tedy s obsahem
SiC kolem 96 %.
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Z těchto prací, zpočátku uskutečněných za přísných
laboratorních podmínek s malým množstvím kovu, se
postupně rozšiřuje i o ověření ve výrobních podmínkách
jak při výrobě litiny s lupínkovým, tak i kuličkovým grafitem. Přednáška Venkateswarana a Beneckeho na Světovém kongresu v Tokiu v roce 1990 [5] shrnuje dosavadní práce uskutečněné v rámci Evropského GOST-504
programu (Projekt A2 a A3). V obr. 5. jsou znázorněny
charakteristické body na křivce ochlazování, tak jak se
v práci definovaly a interpretovaly v závěrech studia.

b)

c)
Závěry z uskutečněného rozsáhlému projektu a detailnímu studia se mohou považovat za stále platné:
d)
a) Přidání vysoce čistého SiC98 se prokázal:
1) vyšší počet grafitových kuliček;
2) nižší množství ředin;
3) zvýšení minimální teploty stanovené
z křivky chladnutí – Tmin,
a to ve všech časových úsecích, ve srovnání
s přidáním FeSi.

e)

Možným vysvětlením tohoto jevu je tvorba malých nepravidelností C během rozpouštění SiC.
Tyto útvary závisí na množství lokálního přesycení C a Si v tavenině během rozpouštění.
Přídavky FeSi ukázaly nejnižší Tmin, nejnižší počet grafitových kuliček a nejvyšší úbytek ředin ve všech případech časových výdrží (holdingtimes) ve srovnání
s přídavky jak s SiC98, tak SiC93. Vliv menší čistoty
SiC93 se zdá být průměrný ve srovnání s efektem
přídavků SiC98 a FeSi.
Prodloužení doby výdrže na teplotě vedlo k nárůstu
ředin, klesajícímu počtu grafitových kuliček a poklesu Tmin, a to ve všech studovaných případech.
Vyšší teploty zpracování hořčíkovou předslitinou
(NiMg) vedlo ke zvýšení Tmin, většímu počtu grafitových kuliček a vyššímu množství ředin.
Vyšší licí teploty vedly k nižším Tmin, menšímu výskytu ředin a nižšímu počtu grafitových kuliček ve všech
studovaných případech.

Hlavní výzkumné práce, které se mohou považovat za
zásadní, se dokončují v 90. letech [6–9].

T(min) – teplota eutektického tuhnutí

K pochopení mechanizmu působení SiC na charakter
tuhnutí litin významně přispěl rozvoj termické analýzy
a stanovení křivek chladnutí, který intenzivně započal
v již v 70. letech minulého století. V našich podmínkách
se i ve vývojových závodových pracovištích začíná prosazovat a především kriticky hodnotit možnosti využití
termické analýzy [10]. V současné době je k dispozici
několik přístrojových vybavení umožňujících detailně
sledovat průběh tuhnutí a analyzovat vznik jednotlivých
fází krystalizace a interpretovat význam jejich průběhu na výslednou strukturu litiny. Počínaje dendritickou
strukturou a konče případně až predikcí výsledné struktury s ohledem na tvar grafitu a podíl strukturních složek
a tím i na mechanické vlastnosti. Jedná se např. o přístrojové vybavení od firmy Elektronite, Heraeus a další.
V poslední době pak o příspěvek firmy Nakayama [32],
kde se vyhodnocuje i vliv SiC. Konečně i rozsáhlá práce publikované i v časopise Slévárenství poukazují na
možnost detailního studia očkování pomocí termické
analýzy, pomocí systému AccuVO® [33], i když zatím se
nezkoumal přímo vliv SiC v litině.

Obr. 5. Typická křivka chladnutí s označením charakteristických bodů (zastavení reakce) [5]

V ČSSR do konce roku 1990 se, až na několik výji-

TGL – teplota počátku vylučování grafitu
TE (teoretické) –
TγL – teplota počátku vylučování austenitu
T(max) – teplota eutektického tuhnutí
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Jedna z posledních detailnějších prací (doktorská dizertace z r. 2018) [29] poskytuje velmi pozoruhodný
a podrobný názor na použití SiC při výrobě litiny
s kuličkovým grafitem. Výsledky jsou přitažlivé
zejména v tom, že zkoušky se uskutečnily ve výrobních
podmínkách, konkrétně v indukční peci o kapacitě
2300 kg. Shrnutí výsledků je v přehledné formě [30]
s následujícími závěry:

mek, výzkumem a praktickým využitím SiC při výrobě
litin věnuje malá pozornost. V 90. letech se však v ČR
již v několika průmyslových závodech a výzkumných
pracovištích situace mění [11–13]. Údaje o vlivu SiC na
jakost litiny se dostávají do povědomí i vysokoškolským
pracovníkům a tím i studentům, např. na VŠB v Ostravě
[14]. V následujících letech publikují a zdůrazňují výhody použití SiC pro litinu s lupínkovým a kuličkovým grafitem i renomované firmy, jako např. BCIRA v roce 1996
[15], Frank-Schulte v 1996 [16] a SORELMETAL v roce
2006 [17].

-

Po roce 2000 se výzkum a praktické použití SiC
významně rozšiřuje v řadě sléváren v ČR. Karbid
křemíku pro metalurgické použití nabízí několik firem,
ale slévárny je využívají ne zcela cíleně ke zlepšení
jakosti litin, ale spíše jen z ekonomických důvodů jako
náhradu za dražší FeSi.

-

-

Zahraniční výzkum po roce 2000 pokračuje a z nich
je několik velmi přínosných [18–28]. Jednoznačně se
potvrzuje příznivý vliv použití SiC, jak v LLG tak i LKG.
Za pozornost stojí ověření ve výrobních podmínkách
LKG použití petrolejového koksu s obálkou SiC (25 %)
[18]. Zejména se zdůrazňuje zvýšení počtu grafitových
kuliček a zmenšení jejich velikosti. S podobným materiálem se uskutečnily tavby v komerční slévárně i v našich podmínkách, viz dále v samostatné kapitole, a to
ve spolupráci s výrobcem firmou Superior Graphite [34]
a firmy RESORBENT Ostrava [35].

-

-

-

Je možné vyrábět LKG s feritickou a perlitickou
strukturou bez použití surového železa při zachování požadovaných mechanických vlastností a s náležitou strukturou.
Zvýšení přidávání SiC do litiny v peci, které se měnilo
od 0 až do 0,91 %, se zvýší obsah uhlíku a křemíku,
aniž by došlo ke zvýšení nečistot a nežádoucích prvků.
S přídavkem SiC se zvyšuje počet a zmenšuje velikost grafitových kuliček.
Přidáním SiC se mění způsob tuhnutí litiny a je ovlivněn mechanizmus růstu grafitových kuliček. Grafit,
který se vylučuje po přidání SiC, má odlišnou povrchovou vrstvu – šupinatou skořápku (scaly schell)
a morfologicky se výrazně liší od grafitu vyloučeného bez přidání SiC (obr. 6).
Zjistil se určitý vliv přídavku SiC na snížení teploty
likvidu a časového intervalu tuhnutí. Tím se zlepšují
i podmínky pro omezení výskytu ředin.
Při vyšších přídavcích SiC (nad 0,9 %) již není jeho
účinek úměrný.

SiC se při výrobě litiny uplatňuje i v přidávání velmi jemných podílů do taveniny před jejím ztuhnutím. Využívá
se jeho tvrdosti v místech odlitku vysoce exponovaných
na otěru odolnost [31].
Ze zkušeností autorů s použitím SiC v elektrických
pecích
Zkušební tavby LKG uskutečněné na FS ČVUT v Praze
V roce 1996 se uskutečnily tavby litiny v kyselé indukční peci o obsahu 60 kg. Litina s kuličkovým grafitem
se předočkovala metalurgickým SiC v množství 0,4
až 0,6 %. Účelem bylo ověřit možnost zvýšení podílu
ocelového šrotu ve vsázce bez nebezpečí vzniku

Obr. 6. Pohled na lomovou plochu vzorku litiny při přídavku SiC: (a) při zvětšení 265×, (b) při zvětšení 5200×
[29], [30]
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volného cementitu, a tím poukázat na možnosti snížení
nákladů. Zkoušky s SiC85 a SiC90 s cílem ověření vlivu
SiC se uskutečnily ve dvou sériích. První se vsázkou složenou jen z 50 % ocelového odpadu a 50 % surového
železa. Druhá série taveb se vsázkou jen z ocelového
odpadu a nauhličovadla, vždy řízeně na stejné konečné složení výsledné LKG. Modifikace se uskutečnila
klasickou polévací metodou s použitím předslitiny FeSiMg s 5,5 % Mg. Grafitizačně se očkovalo drobným
FeSi75, bez obsahu speciálních prvků, ne tedy cíleně
vylepšeným očkovadlem. Vždy společně s předslitinou
FeSiMg, v množství jen 0,3 %. Po odpichu následovalo
během krátké doby, po 3 min, k odlití zkušebních bloků
Y2 (s = 25 mm) ke stanovení mechanických hodnot, tvrdosti a struktury.

vým grafitem s min. 90 % VI + V. Beze změny v množství
perlitu a s velikostí grafitu srovnatelné velikosti jako při
použití velkého podílu surového železa. I při odlévání
litiny po modifikaci až 35 min. se získaly požadované
mechanické vlastnosti a struktura. (V průběhu času odlévání se mírně zvyšuje obsah křemíku až o 0,15 %, a to
působí příznivě na odeznívání očkujícího účinku. I když
obsah Mg se mírně snižuje.)
Podstatné je, že odlévání se uskutečňuje s pánví se
spodní výpustí. (Litina je v minimálním pohybu a bez
styku s ovzduším, na rozdíl od lití s pánví přes „hubičku“). Metalurgie výroby litiny s kuličkovým grafitem
s podílem ocelového odpadu ve vsázce 40 % a s použitím karbidu křemíku v množství 0,5 % se promítla
do změny výrobního předpisu. Prokázala se významná
úspora nákladů na vsázku, beze změny jakosti vyráběných odlitků.

Z obou sérií zkušebních taveb se směrným složením: 3,6 % C; 2,5 % Si, 0,50 % Mn; 0,018 % S; 0,030 % P
a 0,040–0,055 % Mg, se získala LKG perliticko-feritická s grafitem VI min. 90 %. Při vsázce složené jen ze
surového železa se přídavek SiC v množství 0,5 % na
výsledné struktuře neprojevil. Při vsázce s 50 % oceli
ve vsázce se bez použití SiC se ve struktuře zjistil až 10
% podíl cementitu (očkovalo se jen vždy 0,3 % běžného
FeSi). Při přídavku do vsázky s 50 % oceli se po přidání
do vsázky 0,5 % SiC se již cementit ve struktuře neobjevil. Použití SiC v množství 0, 5% se projevilo zmenšením
velikosti grafitu ze 40 až 80 μm na 30 až 60 μm.

Několik zkušeností s použitím SiC ve slévárnách s indukčními elektrickými pecemi
SiC použité při výrobě LKG pro odlitek z ADI
Při výrobě i velmi náročných odlitků s přísnou přejímkou
se uplatňuje úspěšně přidávání metalurgického SiC do
vsázky v indukční peci, která sestává jen z ocelového
odpadu a vratné LKG. Modifikace pomocí předslitiny se
FeSiMg, se provádí metodou Flotret a grafitizačně se
očkuje do proudu kovu při plnění pánve, tedy až následně po reakci, a to FeSi s označením VP216 v množství
0,6 %.

Zkušenosti s použitím SiC při výrobě litiny s kuličkovým
grafitem v obloukové peci
První ověřovací tavby s použitím SiC do vsázky se uskutečnily v roce 1998 v 5tunové, zásaditě vyzděné obloukové peci. Karbid křemíku SiC90 se přidával do vsázky
v množství 0,6 % s koksem a ostatními materiály, tedy
se surovým železem, vždy se 35 % vratné litiny a postupně s podílem ocelového odpadu 10 až 40 %.

Účinné předočkování pomocí SiC zajišťuje i při nepoužívání surového železa přesně požadované mechanické
vlastnosti a splnění náročných přejímacích podmínek.
Využití tekutého kovu je nad 70 % a odlitky jsou bez
staženin a ředin i bez uplatnění mimořádných technologických opatření. Jednotlivé jakosti LKG se složením
blízkým eutektickému se řídí podle ověřeného chemického složení. Jakosti se zaručovanými vlastnostmi
za nízkých teplot (až –40 °C) jsou s křemíkem pod 2 %
a s nízkým manganem. Jakosti s vyšší pevností se vyrábějí s odstupňovaným obsahem Cu a Mn. Všechny
odlitky se dodávají bez tepelného zpracování. Z každé
pánve o obsahu 300 až 1000 kg litiny se kontroluje che-

Cílem bylo zjistit, zda v případě zvýšeného podílu ocelového odpadu ve vsázce, na úkor surového železa,
nedojde ke snížení grafitizačního účinku a následnému výskytu volného cementitu, a i jak se to projeví na
množství perlitu a tvaru grafitu. Výsledky jednoznačně
prokázaly, že v případě použití SiC do vsázky a dávkování ocelového odpadu až 40 % se vyrobí litina s kuličko-
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mické složení (Mg musí být v rozsahu 0,040 až 0,060 %).
V řadě případů se odlévá klínová zkouška a odlitek s odstupňovanou tloušťkou stěny 5, 10, 15 a 30 mm, tzv.
schody. Zjišťuje se tvrdost a v některých případech zejména při ověření změny vsázkových surovin i struktura
během i několika minut v provozní laboratoři, která je
hned vedle tavírny

A. Zlepšila se i čistota litiny, tvrdost je v užších tolerancích a zlepšila se i obrobitelnost.
Ve slévárně vyrábějící brzdové bubny byla vysoká
zmetkovitost způsobená výskytem ředin po jejich konečném opracování u odběratele. Ke grafitizačnímu
očkování se odzkoušela celá řada očkovadel bez prokazatelného zlepšení. Technologická opatření byla rovněž neúspěšná. Přidávání SiC v množství 0,5–0,7 % do
vsázky v 6tunové IP a následně i dalších 0,3 až 0,4 % při
přelévání do 4tunové udržovací pece. Zmetkovitosti se
tak snížila pod 0,7 %. Zlepšil se i stupeň zralosti litiny,
poklesla tvrdost a mírně se zvýšila pevnost.

Příkladem je odlitek ventilátoru (obr. 7). Vyrábí se ve slévárně z feritické LKG o směrném složení: 3,6 % C, 2,5 Si,
max. 0,3 % Mn, max. 0,05 % P, max. 0,015 % S, 0,030–
0,060 % Mg. Po opracování je zpracován izotermickým
kalením v solné lázni na jakost ADI 800-10. S použitím
vsázky, bez surového železa, a tedy s ocelovým šrotem
jsou tyto odlitky bez staženin a ředin a s grafitem s min.
90 % VI. Ukázka výsledné ausferitické struktury je patrná na obr. 8. Struktura se kontroluje z přilité zkoušky
z naposled litého odlitku a tvar grafitu musí být min. 90
% VI, počet grafitových kuliček min. 200/mm2.

Zkušenosti s použitím SiC v kuplovnách a rotačních
pecích
Uskutečněný průzkum v roce 2019 ve slévárnách vyrábějící litinu v kuplovnách a v rotačních pecích v ČR
a SR lze shrnout s ohledem na používání do vsázky SiC
následovně.

SiC v LLG
Výsledky úspěšného použití SiC do vsázky v indukční
peci jsou prezentovány i v naší dřívější práci [13].
Ve slévárně LLG vyrábějící odstředivě litá pouzdra pro výrobu pístních kroužků se použilo SiC84 v množství 0,7 %
přidávané do indukční pece. Takto vyrobená nízkolegovaná LLG se přelévá do udržovacího předpecí, které je
i licím zařízením. Použitím SiC se podařilo stabilizovat
množství perlitu a zvýšit jistotu vylučování grafitu typu

Do kuploven se může používat SiC pouze ve formě briket, které jsou na našem trhu dostupné od několika firem. Jsou v různé kvalitě, co se týče obsahu a jakosti
SiC, a s různým pojivem, což je asi jeden z hlavních důvodů ovlivňujících úspěšné použití (problematika strusky). Až na několik výjimek se brikety s obsahem SiC do
kuploven v ČR dnes nepřidávají. Několik sléváren zkoušky uskutečnilo, ale vznikly problémy s opotřebením vyzdívky kuplovny (velmi tvrdý abrazivní materiál) a pak

Obr. 7. Odlitek ventilátoru Ø 440 mm, střední tloušťka
stěny 8 mm, hmotnost 21 kg z ADI

Obr. 8. ADI 800-10 struktura z odlitku ventilátoru –
ausferit
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s charakterem strusky. Přesto se domníváme, že použití briket s obsahem SiC do kuploven je reálné. Jen je
potřeba, o čemž svědčí několik zahraničních prací, aby
pojivo bylo přizpůsobeno potřebné jakosti strusky.

Speciální grafitizační očkovadlo CarbSiCTM
V minulých letech se úspěšně a ve větším měřítku
uskutečnilo jeho použití ve dvou ČR slévárnách. Jde
do unikátní výrobek, který se získává elektrotermickým
procesem vyvinutým společností Superior Graphite.
Křemenný písek a koks zahřátý na vysokou teplotu vytváří směs s mikroskopicky rozptýlenými částicemi βSiC v grafitové koksové matrici. Charakteristické složení
při zrnitosti 0,2 až 3,0 mm je 75 % uhlíku a 25 % SiC. Při
výrobě litiny s lupínkovým grafitem se potvrdilo, že po
přidávání do pánve 0,1 až 0,2 % se může snížit spotřeba
očkovadla, zvýšit podíl A grafitu a omezit tvorba E grafitu. Vyrovnává se i poměr pevnosti a tvrdosti v závislosti
na tloušťce stěny odlitku a především se významně snižuje zákalka. Ukázka vlivu přídavku CarbSiCTM na tvar
grafitu je na obr. 9. Charakteristická struktura s jemně
rozptýleným SiC v koksové matrici je na obr. 10.

Do rotačních pecí se drobný SiC může dávkovat bez
potíží. Vsázka ve většině případů sestává ze surového
železa a vratného materiálu, tedy jen s malým podílem
oceli. Důvodem je, že nauhličování v rotační peci je
obtížné. I když se použije např. kalcinovaný petrolejový
koks vhodné kusovosti, tak jen s malým využitím uhlíku.
Ne vždy se tak může před odpichem dodržet jeho obsah
v úzkém rozmezí. Douhličení ke korekci v rotační peci
před odpichem je již prakticky nemožné z důvodu přítomnosti strusky, která se nemůže předem odstranit.
Úprava uhlíku v licí pánvi je v případě LLG málo účinná s ohledem na to, že teplota litiny je relativně nízká.
Při výrobě LKG, kdy se ve slévárně používá k modifikaci plněný profil, je však možnost menší úpravy uhlíku
spolehlivější. Zejména když se použije drobné nauhličovadlo s vysokou pórovitostí.

Proč ve slévárnách používat při výrobě litiny karbid
křemíku?

V praxi se v některé slévárně (v ČR jsou jen tři) používá přidávání SiC do vsázky v množství 0,3 až 0,6 %. Je
to však spíše z důvodu úspory nákladů, když se FeSi
nahradí SiC. S ohledem na skladbu vsázky, která je bez
ocelového odpadu, se nedá předpokládat výraznější vliv
předočkování pomocí SiC na strukturu a vlastnosti litiny.
Když, tak spíše při výrobě litiny s lupínkovým grafitem.

Na základě podrobného literárního průzkumu a tedy
z výzkumných prací a z doporučení několika předních
světových firem [15–17] se mohou hlavní přednosti použití metalurgického SiC (tedy s obsahem většinou 93
až 96 %) shrnout následovně:
-

Není známo, že se vliv SiC na jakost litiny vyrobené v rotační peci podrobněji sledoval.

-

Obr. 9. Vliv přídavku CarbSiC v LLG

vysoce čistý materiál pro použití do všech pecí používaných při tavení litin; s velmi
nízkým obsahem dusíku;
často využívaná náhrada pro zvýšení křemíku

Obr. 10. Struktura CarbSiC
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-

-

a částečně i uhlíku za dražší ferosilicium, a to ve
všech pecích tavících litinu;
příznivý vliv na způsob tuhnutí litiny s výrazným vlivem na zvýšení grafitizační schopnosti litiny a tím
možnost použití do vsázky vysoký obsah ocelového
odpadu a zlepšení ekonomie;
zmenšení velikosti dendritů a tím zlepšení možnosti
dosazování;
zmenšení velikosti grafitových kuliček a zvýšení jejich počtu;
zlepšení podmínek pro vylučování grafitu typu A v litině s lupínkovým grafitem;
zvýšení podílu feritu a snížení podílu volných karbidů;
možnost zvýšení „zralosti“ litiny s lupínkovým grafitem;
v důsledku zkrácení doby tuhnutí snížení sklonu
k tvorbě staženin a ředin;
v důsledku předočovacího efektu možnost snížení
množství předslitiny a grafitizačního očkovadla;
bez ztráty jakosti litiny se prodlouží očkující účinek
a tím doba lití.

-

-

Závěr
Karbid křemíku se do ČR sice dováží, ale nabídka na
našem trhu je velká. Je možnost si vybrat jak dodavatele, tak jakost a získat – a to je důležité – potřebné
reference o použití v konkrétních podmínkách slévárny
a při podobné metalurgii výroby. Tedy i podle typu pecního agregátu, skladby vsázky a uplatňovaných dlouhodobých zkušenostech. Při zavedení do výroby je potřebné
zvažovat změny, ke kterým dojde ve srovnání se stávajícím postupem. Kdy je nutné řešit bezprostředně jen některou specifickou vadu vyráběných odlitků, jako např.
výskyt ředin, nebo nízkou grafitizační schopnost litiny.

Nabízený SiC pro použití při tavení litin
Nejedná se o komerční příspěvek, který by měl za cíl
informovat o možných prodejcích a nabídkách metalurgického karbidu křemíku slévárnám vyrábějícím
litinové odlitky.

Když se dodrží dnes dobře známé postupy, není se
rozhodně třeba obávat, že by mohlo dojít ke zhoršení
jakosti litiny, případně k dalším problémům, jako např.
s nalepováním SiC na dně pece, nebo jeho nerozpuštění
a vzniku vměstků v odlitcích.

Poptávka ze strany slévárny by měla obsahovat:
-

-

-

významnou předností SiC je, že se jedná o velmi
čistý produkt, kterým se nevnáší do litiny nežádoucí
prvky; v objednávce se nespecifikují, ale v nabídce
musí být uvedeny;
typické složení pro 93 % SiC: 0,2 % volný Si; 2,5 %
SiO2; 3,5 % volný C; 0,5 % Al2O3; 0,04 % S; 0,02 % Al;
0,03 % N; 0,01 % H; 0,3 % Fe. S rostoucím obsahem
SiC se obsah příměsí snižuje, a naopak s klesajícím zvyšuje.

požadovaný obsah SiC; může se lišit podle účelu
použití
o při náhradě pouze za FeSi z ekonomických
důvodů se nemusí tolik upřesňovat,
o pro použití pro přípravu taveniny z LLG a LKG se
požaduje obsah SiC vyšším %,
o SiC s obsahem nad 96 %, resp. 98 %, se
požívaná jako brusivo a pro metalurgické použití
je zcela nevhodný,
kusovost se nabízí většinou v rozsahu 0–1; 0–10;
0–20; 1–20 mm, a to ovlivňuje cenu;
balení je lepší pro jednoduché dávkování v pytlech
po 20 ž 25 kg než v big-bagu, kde je nebezpečí separace drobných částic;
obsah volného uhlíku kolem až 5 % není na závadu,
právě naopak;

Obchodní organizace nabízející SiC v různé jakosti
a granulometrii měly by mít dobré znalosti a zkušenosti
s výrobou litinových odlitků. K tomu obchodní
organizace s prodejem i metalurgického křemíku pro
slévárny litinových odlitků mohou, ale ne vždy využívají,
odborníky se znalostmi jak teoretickými, tak především
praktickými.
Aby se docílil požadovaný účinek SiC, rozhodně není
optimálním řešením koupit karbid křemíku bez znalosti,
jakou jakost požadovat a jak s ním pracovat. Z ekonomických důvodů se stále ještě dnes využívá SiC jen jako
náhrada za FeSi. To rozhodně funguje, ale nevyužívá se
celý jeho potenciál pro zvýšení kvality litiny.
Více to platí pro litinu s lupínkovým grafitem, poněvadž

SLÉVÁRENSKÉ LISTY | č. 3 | září 2022

11

Články

Karbid křemíku a jeho přednosti použití při výrobě ve slévárnách litinových odlitků

ve výrobních podmínkách se tvar grafitu řídí obtížněji i méně stabilně než při výrobě litiny s kuličkovým
grafitem.
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Příloha
1. Pro pochopení mechanizmu působení i SiC je důležité si uvědomit a porozumět skutečnostem, které je
možné získat z termické analýzy na základě detailního
studia křivek ochlazování. Je nutné vzít důsledně na
zřetel, zda se jedná o podeutektické nebo nadeutektické výsledné složení litiny. Proto je zde graficky upravený
obrázek, který je z naší původní studie z roku 1975! [10].
Rozhodně by mohl být předmětem diskuze i v souvislosti s účelným předočkováním litin pomocí SiC.
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2. Využití SiC v metalurgii oceli není zatím tak rozšířené a obecně využitelné jako při řízení jakosti litiny. Je to
dáno především tím, že ocel i na odlitky má nízký obsah
křemíku a dezoxidace se provádí většinou pomocí hliníku. Jsou však možnosti, a to zatím pokud je nám známo
k tomu výzkum neproběhl, při výrobě oceli s vyšším obsahem křemíku. SiC je však při výrobě oceli uplatňováno
jako přísada velmi jemných podílů do taveniny před jejím

ztuhnutím, za účelem využití jeho tvrdosti v místech vysoce exponovaných na otěru odolnost. V tomto příspěvku je k využití SiC v metalurgii oceli věnována jen zmínka,
která má inspirovat případný další výzkum a možnosti
jeho využití v metalurgii obecně, proto zatím jen tolik.
3. Změna tvaru grafitu v důsledku změny jeho vylučování zjištěná z křivek ochlazování [17]
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ADI litiny – promarněná příležitost našeho
slévárenství
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

prostředí má ADI litina lepší obrobitelnost. Je to dáno
její strukturou.
ADI litiny se začaly používat v polovině minulého století. Na VUT v Brně se zabýval ADI litinami v šedesátých
létech minulého století Dorazil. Jeho průkopnické práce
byly světově uznávané [1]. V té době byla ještě ADI litina
nazývána bainitickou litinou.

Klíčová slova:
Austempered Ducile Iron, orební nástroje, čepel pluhu,
mlecí kladiva, masivní odlitky, abraze, vysokopevnostní
litiny, hmotné odlitky z ADI litiny.

České názvosloví bainitická litina pochází pravděpodobně z Dorazilových prací, který použil v roce 1970
[1] název izotermicky kalená bainitická litina. Podobný
název je používán i ve starších publikacích v německém jazyce [2]. Název vznikl na základě používaného
postupu tepelného zpracování, který je podobný jako
při zpracování bainitických ocelí. Bainit je ale nejčastěji
definován jako struktura nebo feriticko-karbidická směs
vzniklá rozpadem austenitu mezi teplotou cca 500 °C
a teplotou počátku martenzitické přeměny. ADI litina
neobsahuje disperzní karbidy, ale ferit a disperzní austenit [3].

Anotace:
Výroba ADI litin v české republice zatím nebyla zavedena. K dispozici jsou však dostatečné teoretické znalost o výrobě ADI litin. Jedná se o práce Dorazila, které
vznikly v šedesátých létech minulého století. K dispozici jsou rovněž novější práce a výsledky nasazení nástrojů z ADI litin v prostředí vyznačujícím se vysokou abrazí.
V těchto prostředích se ADI litiny osvědčily a vlastnostmi i cenou překonávají originální nástroje od dodavatelů zařízení. Zkoušky s použitím ADI litin byly provedeny
před cca 20 lety. Mohou však být i dnes zajímavé pro
progresivní slévárny a konstruktéry. Referát shrnuje
dosažitelné informace o možnostech použití ADI litin
v ČR. Cílem je pak poskytnout některé zkušenosti s ADI
litinami, které by měly inspirovat konstruktéry i výrobce
k zavedené ADI litin do výrobního programu.

Název ADI pochází z angličtiny Austempered Ducile Iron
(ADI), volně přeloženo izotermicky zpracovaná tvárná litina. Česká norma EN ČSN 1564 vychází z anglického
názvu a používá název izotermicky kalená litina s kuličkovým grafitem. Přesnější je název feriticko-austenitická litina. Struktura je také nazývána ausferit. Tento
název lépe charakterizuje tento typ litin. Pro stručnost
je i v češtině používána k označení uvedeného typ materiálu zkratka z angličtiny ADI. Výsledných vlastností
litiny se získává izotermickým zpracováním.

Úvod
ADI litiny, jsou materiál, který v mnoha aplikacích vítězí
nad ocelemi. Jedná se o vysoce pevnou litinu s kuličkovým grafitem a přijatelnou tažností. ADI litina se používá zejména u strojních zařízení, u kterých se požaduje
vysoká pevnost a hlavně odolnost proti abrazi. Na rozdíl
od ocelí a chromových litin používaných v abrazivním

Na obr. 1 je schematicky uveden postup tepelného zpracování při výrobě ADI. Litina s kuličkovým grafitem se
ohřívá (nejlépe v solné lázni) na teplotu 850 až 950 °C.
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Po austentizaci součásti je tato rychle přenesena do
druhé solné lázně s teplotou 250–450 °C. Výdrž na
teplotě je na straně krátkých časů omezena dobou, kdy
se získá feriticko-austenitická struktura, a na straně
dlouhých časů dobou, kdy se začne austenit v austeniticko-feritické struktuře rozpadat na ferit a karbidy. Výsledná struktura má být austeniticko-feritická (ausferit)
s malým množstvím martenzitu nebo karbidů. Na obr.
1 udává úsečka A–B prodlevu, po kterou se dosahuje
feriticko-austenitické struktury.

struktuře. S přibývajícím množstvím bainitu ve struktuře
se snižuje tažnost případně i pevnostní vlastností.
Normované jakosti ADI
ADI jsou v Evropě normovány EN 1564 a v Americe
ASTM A 897-90 (1997) a SAE J24770 (2001). Existuje
rovněž norma ISO 17804. Porovnání některých vlastností normovaných ADI je uvedeno v tab. 1.
Normy uvedené v tab. 1 nerozlišují vlastnosti podle
tloušťky stěny odlitku. Vliv tloušťky stěny na pevnost
a tažnost ADI zahrnuje norma ISO 17804, jak je uvedeno v tab. 2.

Děj je možné také sledovat na obr. 2 [2]. Při rychlém
ochlazení pod teplotu martenzitické přeměny vzniká
martenzitická struktura, která je u litiny i po popuštění
křehká a tvrdá. Setrváním litiny na teplotě pod 500 °C
a nad teplotou martenzitické přeměny se vylučuje s rostoucí výdrží z austenitu ferit a na okrajích feritových
zrna austenit.

Různých mechanických vlastností se dosáhne tepelným zpracováním litiny s kuličkovým grafitem. Při tepelném zpracování nejčastěji se volí podle požadované
pevnosti výška teploty izotermického zpracování.

V prodlevě dané úsečkou A–B obsahuje struktura 20 až
30 % disperzního austenitu, který jí dodává výjimečné
vlastnosti. Přeměna austenitu při teplotě izotermické
výdrže na austeniticko-feritickou strukturu je schematicky znázorněna na obr. 2. Obvykle se předpokládá, že
nejlepšího poměru mezi pevnostními vlastnostmi a tažností nabývá litina při maximálním obsahu austenitu ve
výsledné struktuře. Výsledná struktura je tvořena velmi
jemnými jehlicemi (deskami) austenitu a feritu a metalograficky se může podobat bainitu. Protože v tomto
stavu struktura neobsahuje karbidy, nesplňuje definici
bainitické struktury a používání názvu bainitická litina
je nepřesné. Struktura může obsahovat samozřejmě
i malá množství bainitu. Další prodlužování doby výdrže
vede k vylučování karbidů k přibývání obsahu bainitu ve

Pevnostní vlastnosti, tažnost, tvrdost a nárazovou práci
nejvíce ovlivňuje teplota izotermické výdrže a dále teplota austenitizační.
Technologické vlastnosti ADI
Obrobitelnost je u ADI důležitou vlastností. Součásti
je možné obrábět v tepelně nezpracovaném stavu. Pro
tento případ se doporučuje litina s feritickou strukturou. Při následujícím tepelném zpracování však může
v důsledku fázových transformací docházet ke změně
rozměrů. Při obrábění v tepelně zpracovaném stavu tvrdokovy lze volit řeznou rychlost jen 120 až 200 m/min.
Při použití řezné keramiky na bázi oxidu hlinitého se po-

Obr. 1. Schéma tepelného zpracování ADI litiny

Obr. 2. Závislost struktury na čase izoterm. výdrže
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užívají řezné rychlosti až 400 m/min. Keramika na bázi
nitridu křemíku není vhodná [2]. Obrobitelnost se zhoršuje s přídavkem Mo. Legováním litiny Mo z 0 na 0,40 %
klesne relativní životnost břitu na cca 50 % původní hodnoty. Podobně jako Mo působí i ostatní karbidotvorné
prvky, které segregují do mezibuněčných prostor. Životnost břitu snižuje také doba izotermické výdrže. Hůře
obrobitelné jsou také součásti bez vnitřní pórovitosti
a zejména součásti odlévané do kokil pod tlakem.

že. Při izotermickém kalení v lázni o teplotě 380 °C se
dosahuje meze únavy vyšší než 300 MPa [4]. Tato hodnota se po úpravě povrchu kuličkováním zvýší na více
než 500 MPa, což je více než u LKG a běžných ocelí.
Tento jev je způsoben transformačním zpevněním, které roste se zvyšujícím se obsahem austenitu.
Otěruvzdornost ADI v důsledku transformačního zpevnění může být lepší než u ocelí a LKG při stejné tvrdosti [4]. Předpokladem pro dobrou odolnost proti abrazi
je dostatečný tlak na povrch součásti při abrazivním
namáhání pro vyvolání povrchového transformačního
zpevnění.

Únavové vlastnosti ADI litiny jsou srovnatelné nebo
lepší než u výkovků z oceli. Povrchnou úpravou odlitku (brokováním, kuličkováním) nebo třískovým obráběním dochází k transformaci stabilizovaného austenitu
a v povrchové vrstvě vznikají podstatná tlaková pnutí,
zvyšující odolnost součásti proti únavovému porušení. Mez únavy u ADI roste s teplotou izotermické výdr-

Lomová houževnatost u ADI je podstatně vyšší než
u LKG a závisí zejména na struktuře litiny (obsahu austenitu). Podle [4] se dosahuje u ADI nejvyšší statické
lomové houževnatosti při mezi kluzu 700 až 800 MPa. Uvedená mez
kluzu odpovídá litině izotermicky
kalené při teplotě 340 až 370 °C [5].
KV **
Tvrdost HB
[J]
Za těchto podmínek má ADI lepší
260–320
hodnoty lomové houževnatosti než
konkurenční oceli.
269–321
100

Tab. 1. Normované jakosti ADI podle EN a ASTM
Rm
[MPa]

Rp0,2
[MPa]

A*
[%]

EN-GJS-800-8

800

500

8

ASTM 897 Grade 1

850

550

10

EN-GJS-1000-5

1000

700

5

300–360

ASTM 897 Grade 2

1050

700

7

302–363

EN-GJS-1200-2

1200

850

2

340–440

ASTM 897 Grade 3

1200

850

4

341–480

EN-GJS-1400-1

1400

1100

1

380–480

ASTM 897 Grade 4

1400

1100

1

388–477

ASTM 897 Grade 5

1600

1300

–

444–555

Značka

80
60
35

Pozn.:
* Tažnost u EN A5 u ASTM A4.
** Hodnoty nárazové práce jsou na vzorcích bez vrubu.

Tab. 2. Mechanické vlastnosti ADI v závislosti na tloušťce stěny
Značka

Rp0,2
[MPa]

ISO17804

Rm [MPa]

A5 [%]

tloušťka stěny [mm]

tloušťka stěny [mm]

< 30

30–60 60–100

< 30

30–60 60–100

800-1/C

500

790

740

710

8

5

4

900-8/C

600

880

830

800

7

4

3

1050-6/C

700

1020

970

940

5

3

2

1200-3/C

850

1170

1140

1100

2

1

1

1400-1/C

1100

1360

Stanoví se dohodou mezi dodavatelem
a zákazníkem
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Použití ADI litin na orebních nástrojích v hlinito-písčitých a kamenitých
půdách
Opotřebení orebních nástrojů ADI
litiny bylo porovnáno s originálními nástroji dodávaným výrobcem
s orebním zařízením. Zkoušky provedl Březina na hlinitopísčitých půdách [5], [6]. Měření bylo prováděno
na pluhu a podmítači.
Laboratorní a poloprovozní zkoušky
Orebním zkouškám předcházely laboratorní a poloprovozní zkoušky na
Mendlově univerzitě. K laboratorním
a poloprovozním zkouškám bylo vybráno 7 slitin na bázi železa a 7 ná-
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varů. Jako standard při laboratorních a poloprovozních
zkouškách byla použita ocel dle ČSN 11373. Sledovalo
se opotřebení vzorku na brusném papíře.

tvrdostí materiálů a výsledky laboratorních a poloprovozních zkoušek jsou statisticky významné. U těchto
zkoušek vykazují vzorky obsahující ve struktuře vyšší
podíl austenitu menší opotřebení, než odpovídá hodnotám vypočteným z korelačních vztahů.

ADI litina byla použita ve čtyřech stavech tepelného
zpracování s autentizační teplotou 880 °C a teplotami
izotermické prodlevy 200, 250, 300 a 380 °C.

Při následujících poloprovozních orebních zkouškách
byly porovnány nástroje (čepele a dláta) z ADI litiny ve
čtyřech uvedených strukturních stavech s originálními
nástroji. Pro zkoušky bylo odlito 14 ks plužních ostří ze
tří taveb. Chemické složení litiny je uvedeno v tab. 3.
Pro zkoušky byly definovány půdní podmínky, ve kterých
zkoušky probíhaly. Jednalo se o písčitohlinité půdy.

Zkoušky pokračovaly měřením úbytku hmotnosti vzorků připevněných na exponované místo přechodu mezi
čepelí a odhrnovačkou čtyřradličného pluhu.
Při následujících poloprovozních zkouškách byly sledovány úbytky hmotnosti čepelí a dlát vyrobených
z bainitické oceli (originální součástky od výrobce pluhu) a z ADI litiny izotermicky zpracované při čtyřech
teplotách izotermické výdrže. Byly rovněž definovány
půdní podmínky, ve kterých zkoušky probíhaly. Jednalo
se o písčitohlinité půdy.

Litina byla legována mědí pro zvýšení prokalitelnosti.
Celý proces tepelného zpracování probíhal v solných
lázních. Nástroje byly austenitizovány při teplotě 880
°C a izotermicky zušlechtěny při teplotách 250, 300
a 380 °C. Proces tepelného zpracování výše uvedených
nástroj je uveden v tab. 4.

Mezi výsledky laboratorních zkoušek a poloprovozními
orebními zkouškami byla vypočtena korelace. Zajímavá
je statisticky významná korelace v hladině p = 0,05 (pro
15 stupňů volnosti) mezi výsledky měření na brusném
plátně a poloprovozní zkouškou. Také korelace mezi

Při orebních zkouškách byly použity dále nástroje kalené do oleje a popuštěné na teplotu 500 °C nebo také
teplotu 180 °C a nástroje z litiny s kuličkovým grafitem
tepelně nezpracované. V tepelně nezpracovaném stavu
měla litina perlitickou strukturu.

Tab. 3. Chemické složení první série odlitých plužních ostří
Odlito
ks

C

Mn

Si

P

S

Cu

Ti

Al

Mg

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

2

3,39

0,05

2,16

0,026 0,006 0,73 0,005

0,013

0,039

6

3,48

0,08

2,37

0,028 0,006 0,72 0,001

0,013

0,039

6

3,43

0,08

2,25

0,028 0,003 0,67

0,013

0,034

Ce = 0,0030–0,0040 % , Ca = 0,0157–0,0205 %, Sn = 0,0010–0,0140 %,
La = 0,004–0,005%
Tab. 4. Tepelné zpracování první série radliček
°C

prostředí

[°C]

doba

tvrdost

[min]

[HRC]

Taust

880

solná lázeň

60

Tiso

380

solná lázeň

30

35–36

300

solná lázeň

30

38

250

solná lázeň

30

51–53

Taust – teplota austenitizace,
Tiso – teplota izotermické výdrže
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Originální nástroje dodávané výrobcem zařízení byly vyrobeny
z bainitické nízkolegované oceli.
U nástrojů z ADI litiny (čepelí
a dlát) zpracovaných při teplotách
izotermické výdrže 300 °C a nižších
bylo zjištěno při poloprovozních
zkouškách opotřebení, které bylo
srovnatelné s originálními nástroji.
Nejnižší opotřebení bylo zjištěno
u nářadí s izotermickou výdrží
300 °C. Nářadí kalené do oleje
a popuštěné vykazovalo opotřebení
vyšší
než
originální
nářadí.
Zajímavé je také opotřebení tepelně
nezpracované litiny, která má sice
opotřebení větší než originální
nástroje, ale je o polovinu levnější
než nástroje z ADI litiny.

Články

ADI litiny – promarněná příležitost našeho slévárenství

Při hodnocení poloprovozních zkoušek na orebním
nářadí bylo konstatováno, že u nářadí zhotoveného
z ADI litiny zpracované austenitizačním žíhání při 880
°C s následujícím ochlazení v solné lázni při 300 °C
nedocházelo k lomu. Cena za nářadí z ADI litiny činila
65 % ceny originálních nástrojů. Při hromadné výrobě
lze očekávat snížení ceny.

zpracování pro každé provozní podmínky se může lišit.
Za uvedených podmínek může ADI litina úspěšně konkurovat nástrojům z oceli.
Provozní zkoušky
Na základě poloprovozních zkoušek se přikročilo ke
zkouškám provozním. V provozních zkouškách byly použity radličky z ADI litiny a podmítači Merkur a plužní
čepele a dláta na pluhu Kverneland.

Pro podmínky terénních zkoušek se jeví jako vhodné
izotermické zušlechťování při teplotě 250 až 300 °C. Za
těchto podmínek nedošlo ani v jednom případě k lomu
orebního nástroje a nástroje vykazovaly ve všech případech nižší úbytek na hmotnosti než nástroje originální
z tvářené oceli. U kalených nástrojů z nízkolegované
oceli došlo k lomu nástroje a i přes vysokou tvrdost nebyly úbytky na váze v terénních podmínkách nižší než
u ADI litin.

Opotřebení radliček na podmítači Merkur
Radličkový podmítač Merkur II (záběr 3 m, 7 dvojradliček) byl postupně osazován 7 skupinami radliček vždy
po 4 ks. Na stejném typu podmítače byly zkoušeny radličky z LKG izotermicky zušlechtěné při teplotách izotermické výdrže 200, 250 a 300 °C a také kalené do oleje
a popuštěné na 180 a 500 °C. Doba izotermické výdrže
byla vždy stejná: 120 min. Celkem bylo sledováno 5 stavů tepelného zpracování. Při zkouškách byla vždy polovina radliček originálních a polovina z ADI litiny nebo kalené litiny. Opotřebení bylo zjišťováno vážením radliček
před a po podmítání a zjišťovaly se úbytky v gramech
u zkoušených a současně referenčních radliček.

Litina kalená o oleje a popuštěná při 180 °C se porušovala při zkouškách pevnosti v tříbodovém ohybu pod
mezí kluzu. U izotermicky zušlechtěné litiny na teplotu
180 °C se dosahovalo nejvyšší tvrdosti. Při terénních
zkouškách došlo k lomu orebního nástroje.
Orební nástroje z litiny izotermicky zušlechtěné při teplotě 380 °C vykazovaly za zkoušených podmínek vyšší
opotřebení než originální ocelové nástroje.
Vlastnosti ADI litin je možné měnit v širokých mezích
výškou a dobou izotermické prodlevy. Optimální tepelné

Opotřebení radliček závisí na umístění radliček na pracovním stroji. Proto radličky byly rovnoměrně rozmístěny a po 30 ha se přemístily do jiné polohy. I přes tato
opatření je rozptyl hodnot opotřebení pro jednotlivé

Obr. 3. Opotřebení radliček při provozních zkouškách
na podmítači Merkur

Obr. 4. Orební souprava – traktor JOHN DEERE 6620
v agregaci s neseným čtyřradličným oboustranným
pluhem Kverneland.
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skupiny radliček značný. Podmítač byl nasazen v katastru obce Sulíkov na okrese Blansko na podzim 2003
v suché, kamenité půdě. Průměrné hodnoty opotřebení
radliček po 57 ha zpracované půdy je zřejmý z obr. 3.

V první fázi byly porovnávány originální plužní čepele
s nástroji z LKG izotermicky zušlechtěné v solných lázních při tepelném režimu 880 / 380 / 2 h. Po zpracování
24,7 ha vykazovaly čepele z ADI vyšší opotřebení než
referenční originální čepel z tvářené oceli.

Výsledky zkoušek radliček z ADI litiny na podmítači
Merkur v kamenitých, suchých půdách:
-

-

-

Ve druhé fázi zkoušky byly opět srovnávány nové
originální čepele s nástroji z LKG izotermicky zušlechtěné při tepelném režimu 880 / 280 / 2 h. Po zorání 19,1
ha plochy je opotřebení originálních nástrojů Kverneland nepatrně vyšší než u nástrojů z ADI.

Opotřebení radliček bylo sledováno vážením všech
zkušebních kusů (ADI litiny i originálních ocelových)
před a po orbě.
U odlitků radliček izotermicky zušlechťovaných při
teplotě 200 °C a u kalených radliček a popuštěných
na 180 °C došlo k lomu po jednom kusu.
Měřené opotřebení u izotermicky zpracovaných
radliček (teplota izotermické výdrže 250 a 300
°C) je za daných zkušebních podmínek menší
než opotřebení originálních ocelových radliček.
Odolnost proti opotřebení litiny se s tvrdostí
nezvyšovala a u radliček kalených do oleje
a popuštěných na nejvyšší tvrdost byla odolnost
proti opotřebení nižší než u měkčích ADI litin.
Mezi ADI litinami byly naměřeny nejnižší úbytky
hmotnosti u radliček izotermicky zušlechtěných při
teplotě 300 °C. S klesající teplotou zušlechťování
radliček se úbytky během orby zvyšovaly.

Po tepelném zpracování obsahovala litina 25 až 30 %
austenitu. Doba do výměny opotřebovaného plužního
ostří u originálních dílů a dílů z ADI Litiny byla přibližně
stejná.
Opotřebení dlát na pluhu Kverneland
Na stejné orební soustavě bylo sledováno opotřebení
dlát. Dláta byla izotermicky zušlechtěna podobně jako
výše uvedené radličky při teplotě 200, 250, 300 a 380
°C, část dlát byla kalena a popuštěna na teplotu 500 °C.
Opotřebení plužních dlát vykazuje obdobnou závislost
jako čepele. Dláta z ADI litiny zušlechtěné při teplotě 200
až 300 °C ale vykázala při zkouškách srovnatelné opotřebení jako originální dláta z tvářené oceli s bainitickou
strukturou. Dláta z litiny s kuličkovým grafitem kalená
a popuštěná na 550 °C vykázala vyšší opotřebení.

Opotřebení plužních čepelí na pluhu Kverneland
Další zkoušky s otěruvzdorností byly provedeny na pluhu firmy Kverneland. Pro tento pluh byla odlita dláta
a plužní čepele. Orební souprava je zachycena na obr. 4.

Použití ADI litin na orebních nástrojích na písčito-kamenitých půdách

Pro polní zkoušky byla použita orební souprava – traktor JOHN DEERE 6620 v agregaci s neseným čtyřradličným oboustranným pluhem Kverneland ES 95 4r (obr.
4). Zkoušky proběhly v podzimním období roku 2003 na
hlinitopísčité půdě v okolí Náměště nad Oslavou. Byly
porovnávány hmotnostní úbytky plužních čepelí a dlát
předního světového výrobce Kverneland s čepelemi
a dláty z izotermicky zušlechtěné tvárné litiny (ADI).
Originální plužní čepele a dláta byly připevněny na jednu
stranu pluhu, druhá strana byla osazena čepelemi a dláty z ADI. Tím byly zajištěny stejné podmínky práce pro
oba typy konstrukčních materiálů.

Zkoušky byly provedeny jednak na pluhu, jednak na podmítači. Sledovala se doba životnosti nástroje. Zkoušky
byly provedeny na kamenito-hlinitých půdách v katastru
města Jevišovice.
Mimo zkušební odlitky plužních ostří bylo odlito několik
set radliček pro podmítač Merkur firmy Lemken.
V kamenito-písčitých půdách byl sledován zejména
úbytek nářadí měřením doby výdrže nářadí do výměny za nový kus. Dále byl sledován lom radliček a bylo
subjektivně porovnáváno opotřebení radliček z ADI litiny s originálními radličkami z tvářené bainitické oceli
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dodané výrobcem podmítače. Radličky z ADI litiny byly
zpracovány na maximální houževnatost, které odpovídala tvrdost 38–42 HRC. Během zkoušek na podzim
2002 a 2003 bylo spotřebováno 200 ks radliček. U žádné radličky z ADI litiny nebylo pozorováno zlomení během orby. Opotřebení a spotřeba radliček na jednotku
podmítané plochy bylo podle pracovníka provádějícího
orbu srovnatelná u výrobků z oceli i ADI litiny. Zkoušky
byly vedeny za dohledu autora článku.

nejméně půl roku. Během provozu po celého půl roku
zkoušek bylo sledováno chvění drtiče a jeho hlučnost.
V případě zvýšeného chvění nebo hlučnosti, příp. jiných
projevů začínající poruchy měla být zařazena mimořádná prohlídka.

Na uvedených půdních podmínkách byly provedeny
zkoušky s radličkami na půdním radličkovém podmítači. Celkem bylo použito 300 ks radliček. Protože opotřebení nástrojů závisí zejména na vlhkosti půdy, byly
originální radličky srovnávány s radličkami z ADI litin na
jednom stroji současně za stejných podmínek. Sledovala se opět doba, za kterou bylo nutné radličky vyměnit.
Při hodnocením s vedením agrodružstva bylo konstatováno, že doba do vyměnění radličky nebyl u radliček
z ADI litin kratší než originálního nářadí.

U žádného z tlukadel nebylo zjištěno významné porušení souvislosti ani opotřebení, které by opravňovalo vyřadit tlukadlo z dalších zkoušek. Opotřebení tlukadel bylo
zjištěno pouze na hranách, a to u jednotlivých materiálů
různé. Největší opotřebení hran bylo pozorováno na tlukadlech z vysokolegované manganové oceli.

Kontrola stavu opotřebení tlukadel drtiče uhlí FK2 UL 10
v Elektrárně Hodonín po 14 dnech provozu dne 13. 6.
2003:

Na některých tlukadlech bylo pozorováno poškození,
které mohlo být způsobeno kusem kovu vniklým do
drtiče a dále odštípnutí rohu nebo hrany. Dále bylo pozorováno poškození charakteru – uštípnutý roh nebo
hrana. Tato drobná poškození byla pozorována u všech
tlukadel vyjma tlukadel z ADI litiny.

Použití ADI litin na tlukadla v drtičích uhlí
V elektrárně Hodonín byla nainstalována do drtiče na
uhlí FK2 UL 10 tlukadla z různých otěruvzdorných materiálů vyrobených v českých slévárnách. Výběr materiálu je uveden v práci [7]. Současně s tlukadly z nových
materiálů byla do mlýna na uhlí nainstalována původní,
originální tlukadla od firmy Binder z vysokolegované
chromové litiny.

Kontrola stavu opotřebení tlukadel drtiče uhlí FK2 UL 10
po 28 dnech provozu dne 28. 6. 2003:
Kontrolu provedli pracovníci Energetických opraven a.s.
za přítomnosti pracovníků EHO a.s. Dle vyjádření vedoucího odboru výroby odpovídal stav opotřebení tlukadel přibližně stavu po 14 dnech.

Ke zkouškám byly navrženy tuto materiály:
-

vysokolegovaná manganová ocel typu ČSN 422920;
izotermicky kalená litina s kuličkovým grafitem (ADI);
nízkolegovaná zušlechtěná manganová ocel;
nízkolegovaná zušlechtěná CrNiMo ocel
referenční originální vysokolegovaná chromová litina.

Tlukadla z jednotlivých materiálů byla na rotoru umístěna rovnoměrně po celém hřídeli tak, aby do míst s vyšším opotřebením byla umístěna tlukadla ze všech materiálů. Rotor s tlukadly je zachycen na obr. 5.
Drtič se zkušebními tlukadly byl uveden do provozu 29.
5. 2003. Předpokládalo se, že životnost tlukadel bude

Obr. 5 Rotor s tlukadly
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Kontrola stavu opotřebení tlukadel drtiče uhlí FK2 UL
10 v Elektrárně Hodonín po půl roce provozu dne 11.
12. 2003

S ohledem na momentální potřebu elektrárny bylo rozhodnuto, aby mlýn byl ihned uveden opět do provozu a ve
zkouškách bylo pokračováno až do konce životnosti tlukadel. Po ukončení životnosti tlukadel byla všechna tlukadla naráz vyměněna a zvážena.

U žádného z tlukadel nebylo zjištěno významné porušení souvislosti ani opotřebení, které by opravňovalo vyřadit tlukadlo z dalších zkoušek.

Závěrem lze konstatovat, že všechna tlukadla vyhověla
zadání, půlroční životnosti v drtiči. Při výběru se doporučuje přihlédnout k ekonomickému hodnocení a ke schopnostem dodavatele dlouhodobě zajišťovat standardní jakost dodávek.

Tlukadla byla opotřebována na spodní hraně. Všechna
tlukadla instalovaná 29. 5. 2003 vyhověla zadání půlročního provozu. Stav tlukadel umožňuje nejméně další
dva měsíce provozu mlýna bez oprav.

Masivní odlitky z ADI litin
Tab. 5. Požadované mechanické vlastnosti
Rm

Rp0,2

A

Z

KV

HBW

[MPa]

[MPa]

[%]

[%]

[J]

1650

1450

3

2

8

402–512

Tab. 6. Chemické složení taveb

C

Si

Mn

P

S

Cu

Cr

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

3,49

2,5

0,2

0,05

0,006 0,85 0,03

V. 06 3,47 2,89 0,13

0,04

0,007 0,98 0,03

Termín
XI.
05
VII.
06

3,5

2,62

0,1

0,051 0,005 0,92 0,03

Zkušenosti s použitím ADI litin pro masivní odlitky byly
získány na „háku“ HOOK 1284-02-D-5004 určeného jako
táhlo pro dobývací stroje o surové hmotnosti cca 150 kg.
U odlitku háku byly požadovány následující mechanické
hodnoty uvedené v tab. 5. Odlitek
háku měl tvar kvádru o průřezu 90 ×
Mg
Ni
Mo
90 mm. Podle tab. 2 lze odlitek zařa[%]
[%]
[%]
dit mezi odlitky s největší tloušťkou
stěny. Z hlediska tepelného zpraco0,044 1,88 0,034
vání ADI litiny se jednalo o masivní
odlitek a bylo důležité dosáhnout po0,09 1,98 0,046
žadované vlastnosti v celém průřezu.
0,064 2,22 0,053

Tab. 7. Přehled teleného zpracování a mechanické hodnoty vzorků
Izotermická výdrž
teplota

čas

tvrdost

Rm

Rp0,2

Datum

[°C]

[h]

HRC

[MPa]

[MPa]

XI. 05

300

1

46

1560

1552

300

2

45

1636

1591

330

1

43

1605

1605

380

1

35

1188

1070

380

1

1130

1057

380

2

1205

1106

320

1

1493

1447

320

2

1507

1457

290

1

1570

1480

290

2

1545

1447

260

2 1/2

1386

1300

260

2,5

1438

1404

VI. 06

VII. 06
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U polotovaru odlitku se požadovalo, aby byla modifikací a očkováním
byla získána struktura s velkým počtem malých eutektických buněk,
s malým poloměrem grafitu a dokonale zrnitou strukturou grafitu. Slévárenská technologie byla zaměřena
na získání odlitku bez mikroředin a jiných vnitřních slévárenských vad.
Litina byla vyrobena v kuplovně
a dále mimopecním zpracováním
odsířena a ohřáta na teplotu modifikace a očkování. Zpracování probíhalo v pánvi s hmotností kovu 2 t.
Litina byla modifikována metodou
in-mold, modifikátor ELMAG 5800
– 4,3 kg. Chemické složení taveb je
uvedeno v tab. 6.
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Mechanické hodnoty byly po různém tepelném zpracování zkoušeny na separátně litých vzorcích Y2. Separátně lité klíny byly austenitizovány při teplotě 880
°C po dobu 1 h v solné lázni a následně přeneseny do
solné lázně o teplotě 260 až 380 °C. Výsledky statické
zkoušky v tahu jsou uvedeny v tab. 7. Doba izotermické výdrže byla 1 až 2,5 h.

Tvrdost byla měřena ve středu vedlejší stěny lomové plochy odlitku, jak je uvedeno na obr. 7.
Hodnoty pevnosti získané při zkoušce na celém odlitku
na trhací stolici v ŽDB Bohumín činily 840 až 1240 MPa.
Rozborem struktury odlitku bylo zjištěno, že v některých
místech odlitku se vylučoval vermikulární grafit a odlitek
obsahoval mikrořediny. Nevyhovující vyloučení grafitu
v odlitku je uvedeno na obr. 7 a obr. 8. Na vzorcích byly
pozorovány také mikrořediny. Požadovaných vlastností
na vnitřní jakost odlitky a strukturu nebylo dosaženo.

Na separátně litých vzorcích – klín Y2 – byla sledována
struktura grafitu a matrice. Grafit byl zrnitý s pravidelnými kuličkami. Velikost grafitu hodnocená podle normy ČSN 42 0461 odpovídala etalonu 6 až 7. Jehlicovitá
struktura odpovídala ausferitu (struktuře austenitickoferitické). Strukturu představuje obr. 6.

Na vzorcích i na odlitku byl vyloučen grafit nevyhovujícího rozložení, velikosti i morfologie. Vyloučení grafitu lze
považovat za hlavní příčinu nevyhovujících pevnostních
vlastností naměřených jak na klínech, tak i na odlitku.
Dále se na vzorcích i v odlitku vyskytovaly mikrořediny.
Metoda in-mold nebyla u odlitku háku na rozdíl od klínů
Y2 zvládnuta. Chemické složení uvedené na tab. 6 bylo
stanoveno z odlitých klínů.

Odlitky háku byly zpracovány podle následujícího postupu:
- ohřev v monokarbu 900 °C / 4 h;
- ochlazení v solné lázni 180 °C teplé po dobu 10 min.;
- přenesení do lázně teplé 208 °C a výdrž 60 min.
Tepelné zpracování v zajistilo zušlechtění odlitku v celém
průřezu a v některých případech získaní ADI litiny s pevností na separátně litých vzorcích i přes 1600 MPa. Struktura pak odpovídala struktuře ADI litiny o vysoké pevnosti
na všech sledovaných místech odlitku. Obsah austenitu
ve struktuře nad 30 objemových procent byl vyhovující.
Kontrola zušlechtění byla provedena měřením tvrdosti po
celém průřezu odlitku. Výsledky jsou uvedeny v tab. 8.

Struktura matrice odlitku (hodnocená metalografickými
metodami) odpovídala provedenému tepelnému zpracování. V první sérii taveb bylo zjištěno, že použitá metoda
modifikace in-mold nezajistila vhodný tvar grafitu. Rovněž slévárenská technologie nevyhověla z hlediska vnitřní jakosti odlitků: následující opatření ve zvýšení vnitřní
jakosti odlitku a zajištění vhodné morfologie a distribuce
grafitu již nebyla realizována. Slévárna se dostala do
potíží a omezila výrobu.
Závěr
ADI litina nabízí zajímavé vlastnosti. Tepelným zpracování
lze získat různé hodnoty pevnostních vlastností a tažnosti. Cílem předloženého referátu bylo sledovat vlastnosti
ADI litin při abrazivním namáhání u orebních nástrojů
v suchých písčitých a písčito-kamenitých půdách. Pro
tento účel byla litina zpracována na vyšší pevnost. V sle-

Obr. 6. Ausferit s kuličkovým, pravidelně rozmístěným
grafitem
Tab. 8. Naměřené hodnoty HRC po průřezu odlitku
Měření č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vzdálenost od povrchu odlitku [mm]

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

95

39,8

40,7

40,5

38,1

39,2

38,8

38,2

39,9

HRC
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Obr. 7. Nepravidelně rozložený grafit, místy vermikulární grafit, 100×

Obr. 8 Převážná část grafitu vyloučena ve formě vermikulárního, 100×

dovaných podmínkách se nejlépe osvědčila ADI litina izotermický zpracovaná při teplotě izotermické výdrže 300
°C, tedy na střední pevnostní vlastnosti při zachování dostatečných plastických vlastností.

se s tloušťkou odlitku měnily jen nepatrně.
Masové používání ADI litin vyžaduje u výrobce, který nechce být odkázán na tepelné zpracování mimo podnik,
investice do lázně na tepelné zpracování. Austenitizace však nemusí probíhat v solné lázni. Záleží na jakosti
povrchu, která je u odlitků požadována. V každém případě
by homogenizace měla probíhat v inertní atmosféře, aby
nedošlo k oduhličení povrchu.

Během zkoušek v provozních podmínkách se ukázalo,
že ADI je srovnatelná, co se týče opotřebení a životnosti nástroje, s originálními nástroji dodávanými výrobcem
zemědělské techniky. Za sledovaných podmínek je cena
nástrojů z ADI litiny nižší, než je cena originálních nástrojů.
Originální nástroje jsou vyráběny z tvářených materiálů,
což umožňuje výrobu nástrojů jen jednoduchého tvaru.
Odlitky mohou být vyrobeny tak, aby jejich tvar vyhovoval
více podmínkám použití. Tím lze snížit i spotřebu paliva
při orbě (podmítání).

Závěrem lze konstatovat, že přes všechny výhody ADI litin
se jejich výroba v našem strojírenství nerozšířila.
Literatura:
[1] DORAZIL, E.; E. MÜNSTEROVÁ; B. BÁRTA: Výzkumná zpráva NoM IV-1-6/53 FS VUT Brno (1970).
[2] RÖRING, K.: Giesserei Praxis, 2001, č. 4, s. 153–162.
[3] DORAZIL, E.; E. MÜNSTEROVÁ; B. BÁRTA: Giesserei
Technik, 19, 1973, č. 3, s. 79–83.
[4] RÖRING, K.: Giesserei Praxis, 2002, č. 8, s. 289–297.
[5] BŘEZINA, R.; J. FILÍPEK; J. ŠENBERGER: Application
of ductile iron in the manufacture of ploughshares,
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75–81, ISSN:1212-9151.
[6] BŘEZINA J.: Doktorská dizertační práce, Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno 2006.
[7] ŠENBERGER J.: Materiálový rozbor mlecího kladiva
na uhlí a návrh technické specifikace pro výrobu náhradních odlitků mlecích kladiv, duben 2003.
[8] ŠENBERGER, J.: Materiálový rozbor vzorků „HÁKU“
vyrobeného z ADI litiny. Zpráva VUT, březen 2005.

V podmínkách opotřebení mlecích kladiv v mlýnech pro
uhlí v elektrárně v Hodoníně byla ADI litina srovnávána
s originálními nástroji z vysokolegované chromové litiny
a s vysokolegovanou manganovou ocelí, dále s nízkolegovanými ocelemi izotermicky zpracovanými. Zkouškami v trvání déle než půl roku bylo prokázáno, že živnost
kladiv z ADI litiny je srovnatelná nebo lepší, než byla životnost kladiv ze srovnávaných materiálů. Zkoušky dále
ukázaly, že v případě vniknutí kovového většího předmětu nedocházelo u kladiv z ADI litiny k destrukci, zatímco
u originálních nástrojů došlo k porušení. Nespornou výhodou u ADI litiny byla možnost kladiva obrábět.
Při izotermickém zpracování hmotných odlitků
s tloušťkou stěny 900 mm byla dosažena požadovaná
struktura matrice v celém průřezu a hodnoty tvrdosti
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přímým měřením ve výrobě, jednak z evidence slévárny.
Sledované a naměřené náklady byly porovnávány
s náklady z roční evidence, a tak se testovala validita
dat. V některých případech byl do sledování nákladů
zapojen systém OPTI. Na sledování se podíleli zejména pracovníci spolupracujících sléváren, dále studenti
v rámci diplomových a doktorských prací. Celkem bylo
v rámci řešení projektu zpracováno 11 diplomových prací a 6 doktorských prací.

doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

Klíčová slova:
neúplné vlastní náklady, náklady na tekutý kov, náklady
na formovací směs, náklady na výrobu forem, náklady
na čistírenské operace, náklady na tepelné zpracování,
náklady na zkoušení

Sledování bylo rozděleno do následujících výrobních
etap:
- výroba tekutého kovu včetně odlévání;
- příprava formovacích směsí;
- výroba forem;
- čistírenské zpracování;
- tepelné zpracování;
- zkoušení odlitků.

Anotace:
Shrnutí sledování nákladů v českých slévárnách od roku
2001 až do roku 2019. Náklady byly sledovány pro celý
výrobní proces až po expedici odlitků. Sledovány byly
náklady při různém technologickém vybavení sléváren
a získané poznatky byly zobecněny. Pozornost byla věnována také přístupu jednotlivých článků řízení, stavu
zainteresovanosti zaměstnanců na výsledcích práce
a možnosti jejich lepšího zapojení. Získané poznatky
byly využity k formulaci obecných zákonitostí, které ve
slévárnách ovlivňují ekonomii výroby.

V předložené práci jsou uvedeny jen podstatné skutečnosti. Podrobnosti o způsobu sledování dat a jejich
zpracování jsou uvedeny v závěrečných pracích zpracovaných na závěr každého projektu. Závěrečné práce
obsahují také ceny použité při ocenění jednotlivých položek nákladů.

Úvod s uvedením záměru

Během sledování byly získány také poznatky o přístupu jednotlivých článků řízení k možnosti optimalizace
nákladovost výroby. Byl sledován také význam motivace pracovníků k dosažení hospodárnosti. Po ukončení
jednotlivých projektů uspořádala Odborná komise ekonomická seminář, ve kterém byly vždy roční výsledky
ekonomického sledování publikovány. Účastníci semináře obdrželi sborník, ve kterém byly získané poznatky
uvedeny přehlednou formou. Plné znění sborníků výše
uvedených projektů je uvedeno na stránkách České

V letech 2001 až 2019 v rámci projektů podporovaných ČSS proběhlo sledování nákladů na výrobu odlitků
v českých slévárnách. Podmětem pro uvedenou práci
byla diskuze v odborné komisi ekonomické. Na projektu
se zúčastnilo 29 sléváren a 6 servisních organizací.
Sledování nákladů proběhlo pro výrobu ocelových
odlitků, odlitků z litiny s kuličkovým grafitem a litiny
s lupínkovým grafitem. Náklady byly získány jednak
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slévárenské společnosti Odborná komise ekonomická
https://www.okeko.cz/.

Při detailním sledováním na jednotlivé položky jsou pak
náklady uváděny jako podíl na nákladech sledované výrobní etapy.

Naměřená data
Náklady na odlitky z oceli
Sledovaná data byla zpracovávána v procesoru Excel
a ke statistickému zpracování byl použit statistický program MINITAB. Většina dat byla získána sledováním
nákladů na jednotlivé položky výroby odlitku od plánování přes vsázku až k tvorbě atestu.

Sledování nákladů na tekutý kov se zúčastnilo pět sléváren oceli. Ve čtyřech slévárnách byly sledovány náklady na výrobu celého odlitku. Ve sledování byly zahrnuty
náklady na elektrických obloukových pecích i na elektrických indukčních pecích.

V následujících tabulkách uvedených níže jsou kumulované náklady na celou výrobu pro jednotlivé výrobní etapy a položky jsou vztaženy na cenu odlitků. Pro sledované období byl zvolen nejčastější interval skutečných cen
odlitků ve sledovaných slévárnách. Jednotlivé položky
byly oceněny cenami surovin, energie a práce platnými
v sledovaném roce. Spotřeby byly měřeny v naturálních
jednotkách. Hmotnost byla měřena vážením, spotřeba
energie na měřidlech umístěných u sledovaného agregátu, spotřeba práce měřením času. Náklady na zkoušky vycházely z celkových nákladů laboratoří vztažených
na jednotku výroby za sledované období.

Náklady na výrobu odlitků z oceli naměřené ve čtyřech slévárnách jsou uvedeny v tab. 1. Sledování nákladů bylo provedeno v roce 2002, ceny surovin energií
a práce odpovídají cenám platných v roce sledování.
Sledovány byly odlitky o hmotnosti cca 50 kg. V českých slévárnách se v době sledování pohybovaly ceny
ocelových odlitků v intervalu 40 až 50 Kč/kg. Pro tyto
ceny jsou počítány pro na náklady podle jednotlivých
výrobních etap. Ceny ocelových odlitků spíše odpovídaly spodní hladině cen. Ke sledování byly zvoleny odlitky
z nelegovaných ocelí.

Tab. 1. Podíl nákladů na výrobu odlitků z ceny odlitku při ceně odlitku 40 a 50 Kč/kg
Rok 2002

Cena odlitků 40 Kč/kg

Cena odlitků 50 Kč/kg

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

Položky

%

%

%

%

%

%

%

%

Náklady na tekutý kov

14,00

13,01

13,49

17,04

11,20

10,41

10,79

13,63

Materiál v odlitku

28,00

26,03

26,98

34,08

22,40

20,82

21,58

27,26

Náklady na formovací směsi

6,58

4,58

3,23

3,75

5,26

3,66

2,58

3,00

Náklady na výrobu formy

5,08

2,80

4,90

12,85

4,06

2,24

3,92

10,28

Náklady na odlévání

1,48

0,75

0,88

1,48

1,18

0,60

0,70

1,18

Zmetky formovna

0,33

0,28

0,55

1,58

0,26

0,22

0,44

1,26

17,18

11,20

11,63

16,95

13,74

8,96

9,30

13,56

Zmetky čistírna

2,45

1,90

2,88

2,08

1,96

1,52

2,30

1,66

Náklady na tepelné zpracování

5,03

2,30

3,95

6,83

4,02

1,84

3,16

5,46

Náklady na zkoušení

3,48

2,35

1,90

3,13

2,78

1,88

1,52

2,50

Čistírenské zpracování

Povrchová úprava

1,75

1,75

2,03

1,33

1,40

1,40

1,62

1,06

57,33

40,91

45,41

66,99

45,86

32,73

36,33

53,59

Nevratné ztráty

0,15

0,14

0,14

0,18

0,12

0,11

0,11

0,15

Dobropisy VM + zmetky

6,30

5,86

6,07

7,67

5,04

4,68

4,86

6,13

Neúplné vlastní náklady

64,88

47,93

52,69

76,18

51,90

38,34

42,15

60,94

Suroviny, energie, mzdy, režie
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V předchozím roce a v letech následujících byly sledovány náklady pouze na výrobu tekutého kovu. Vratný
materiál byl oceněn náklady na suroviny, které ve vsázce vratný materiál nahradil, tedy náklady na suroviny,
které by bylo nutné místo vratného materiálu nakoupit.
Využití tekutého kovu bylo odhadnuto ze spotřebovaného vratného materiálu s připočtením nevratných ztrát.
Pomocí těchto údajů byly vypočtený náklady na materiál v odlitku. Výsledky sledování jsou uvedeny v tab. 2.

Náklady na tekutý kov
V následující analýze jednotlivých položek na výrobu tekuté oceli se vychází z podílu jednotlivých položek na
součtu všech nákladů na tekutý kov ve sledované výrobní etapě. Uvedená data vyjadřují tedy podíl nákladů na
jednotlivé položky z celkových nákladů na výrobu tekutého kovu ve sledované výrobní etapě.
Náklady na kovovou vsázku:

V případě údajů v tab. 1 bylo využití tekutého kovu získáno vážením tekutého kovu a hrubé hmotnosti odlitků.
Z tab. 1 vyplývá, že nejvyšší náklady na výrobu ocelových odlitků jsou v sumárních položkách materiál v odlitku a čistírenské zpracování.

Na přímý materiál jsou největší položkou z nákladů na
výrobu tekutého kovu. Vypočtené náklady na jednotlivé
položky vsázky jsou uvedeny v tab. 3. Největší položkou
jsou náklady na kovovou vsázku a dále na technologickou energii.

Z tab. 1 a 2 vyplývá, že náklady na materiál v odlitku
během sledovaných let se pohybovaly v rozmezí 20,82
až 34,08 % z ceny odlitku. V rámci uvedeného sledování
nákladů se jedná se o největší položku na výrobu ocelových odlitků. Sledování proběhlo v letech 2001 až 2004.
Po tu dobu se ceny suroviny ve sledovaných slévárnách
prakticky neměnily.

Náklady na materiál v odlitku jsou vypočteny z nákladů
na tekutý kov a využití tekutého kovu. Jsou tedy vztaženy na hrubou hmotnost odlitku. Náklady zahrnují náklady na kovovou vsázku a u obloukových pecí náklady grafitové elektrody, dále náklady na technologickou
energii a energii obslužných zařízení, žáruvzdorný mate-

Tab. 2. Náklady na materiál v odlitku (ocelové odlitky)
Podíl nákladů na ceně (cena odlitku 40 kč/kg)

Podíl nákladů na ceně (cena odlitku 50 kč/kg)

rok

%

%

%

%

%

%

%

%

sledování

sl 1

sl 2

sl 3

sl 4

sl 1

sl 2

sl 3

sl 4

2001

33,25

28,50

30,20

30,60

26,60

22,80

24,16

24,48

2003

33,25

–

–

–

26,60

–

–

–

2004

33,35

–

–

–

26,68

–

–

–

Tab. 3. Struktura přímých nákladů na tekutý kov – ocel
Rok 2001

EOP

EIP

EIP

EIP

EOP

EIP

EIP

EIP

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

Položky

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

%

Kovová vsázka

3361

3396

3350

3611

51,42

61,73

58,49

60,30

Feroslitiny

782

398

592

418

11,96

7,24

10,34

6,98

Nekovové přísady

145

–

–

–

2,22

–

–

–

Energie

1204

1314

1465

1465

18,42

23,89

25,58

24,47

Žáruvzdorný materiál

228

225

149

149

3,49

4,09

2,60

2,49

Režijní náklady

1599

566

763

763

24,46

10,29

13,32

12,74

Neúplné vlastní náklady

6537

5501

5727

5988

100,00

100,00

100,00

100,00
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riál, na mzdové náklady osádky pece a pomocných pracovníků. Dále jsou zahrnuty náklady na měření teploty
a chemického složení kovu. Uvedené náklady obsahují
dále náklady na údržbu pecí a pánví a náhradní díly.

a působí větší opotřebení vyzdívky, v další fázi výroby
také zvýšení dezoxidačních přísad. Pokud se vlhké
vápno neodepíše, ale použije pak lze očekávat vyšší
podíl zmetků na výrobě.

Obloukové pece se vyznačují nižšími náklady na vsázku, větší spotřebou feroslitin (zejména na dezoxidaci
v peci) a vyššími režijními náklady. Celkové náklady
a vsázku a přísady jsou nižší u indukčních pecí. Tato
skutečnost potvrdila výsledky dříve porovnávaných nákladů na obloukových a indukčních pecích [1].

Při srovnání nákladů na výrobu oceli na obloukové a indukční peci vychází náklady na kovové a nekovové přísady levnější v indukčních pecích. Rovněž náklady na
žáruvzdorný materiál jsou v indukčních pecích nižší.
V režijních nákladech byly zahrnuty i náklady na grafitové elektrody, které jsou největší položkou režijních
nákladů na obloukových pecích. Výsledky sledování
režijních nákladů na výroby tekutého kovu je uvedeno
v tab. 4.

Významnou položkou jsou náklady na elektrickou energii. Spotřeba elektricky energie u sledovaných indukčních pecí je vysoká, což je způsobeno zejména velkými
prostoji na indukčních pecích.

Režijní náklady

Jednotlivé suroviny na kovovou vsázku byly pořizovány
za různé ceny s různými vlastnostmi.

Režijní náklady na indukčních pecích jsou významně
nižší než na pecích obloukových. Vyšší mzdy u indukčních pecí bývají vyšší oproti obloukovým u agregátů
s nízkou hmotností tavby. Nízká hmotnost tavby u indukčních pecí souvisí se sortimentem odlitků. Formy
o hmotnosti odlitků nižší než 100 kg (hmotnost odlitků
v rámu) nelze odlévat z obloukových pecí s hmotností
tavby 4 až 8 t. Výši režijních nákladů významně ovlivňují
náklady na grafitové elektrody.

Sestavení vsázky z nejlevnějších materiálů nemusí znamenat ve výsledku nejnižší náklady na odlitek. Náhrada jedné suroviny druhou znamená změnu výrobního
postupu, v některých případech až po finální zpracování. Např. použití levných balíků do vsázky se projeví
vyšším propalem a vsázka s nízkým obsahem uhlíku
v obloukové peci znamená vyšší spotřebu elektrické
energie na roztavení vsázky. Během tavení vzniklá
struska obsahuje vysokou koncentraci oxidů železa

Jak bylo potvrzeno u jiných sledování lze na indukčních
pecích připravovat tekutou ocel levněji než na oblouko-

Tab. 4. Struktura režijních nákladů na tekutý kov – ocel
Odlitky z oceli/slévárny

EOP

EIP

EIP

EIP

EOP

EIP

EIP

EIP

Rok 2002

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 4

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

Položky

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

%

Mzdy

171

166

230

230

18,17

44,86

46,84

46,84

Měření teploty

25

11

24

24

2,66

2,97

4,89

4,89

Analýza kovu

120

76

108

108

12,75

20,54

22,00

22,00

3

3

15

15

0,32

0,81

3,05

3,05

16

16

16

16

1,70

4,32

3,26

3,26

Ochranné pomůcky, nápoje
Údržba
Grafitové elektrody

47,61

0,00

0,00

0,00

32

20

20

20

3,40

5,41

4,07

4,07

6

8

8

8

0,64

2,16

1,63

1,63

Odpisy

120

70

70

70

12,75

18,92

14,26

14,26

Režie celkem

941

370

491

491

100

100

100

100

Likvidace strusky
Kaly, sutě

448

–

–

–
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vých. V roce 2008 navrhli autoři referátu po ekonomické analýze v jedné slévárně náhradu obloukové pece
indukční pecí. Roční výroba činila 4500 t tekuté oceli.
Návratnost investice byla vypočtena na 5 let. Skutečná
doba návratnosti investice byla dokonce kratší.

Podobně jako při výrobě ocelových odlitků byly i pří výrobě odlitků z LLG největší náklady na materiál v odlitku. Je to způsobeno tím, že při výrobě litiny jsou používány stejné vsázkové suroviny a feroslitiny jako při
výrobě oceli. Podle předpokladu se snížily náklady na
cidírenské zpracování.

Náklady na odlitky z litiny s lupínkovým grafitem
Podíly nákladů na výrobu tekuté fáze jsou uvedeny
v tab. 5. Podle očekávání byl zjištěn nejvyšší podíl nákladů na materiál v odlitku. Druhou největší položkou
byly náklady na výrobu forem, zatímco náklady na přípravu formovací směsi byly nižší, vyjádřeno v procentech z ceny odlitku než u oceli. Podobně u podílu nákladů na čistírenské zpracování tvořil významnou položku
v nákladech.

Sledování nákladů na tekutý kov u litiny s lupínkovým
grafitem se zúčastnilo devět sléváren litiny. Ve sledování byly zahrnuty náklady na středofrekvenčních elektrických indukčních pecích, indukčních pecích na síťovou
frekvenci a v kuplovnách. V jednom případě byly náklady hodnoceny na 8 t plamencové peci. V níže uvedených
tabulkách jsou uvedeny náklady na materiál v odlitku.
Celkové náklady na výrobu litiny s lupínkovým grafitem
byly sledovány ve třech slévárnách. Náklady na výrobu
odlitků byly sledovány a počítány podle stejné metodiky,
jaká byla zvolena při kalkulaci nákladů na výrobu tekuté oceli. Výsledky sledování nákladů vyjádřených jako
podíl na ceně odlitku jsou vedeny v tab. 5. Cena odlitků
z LLG byla zvolena v intervalu 25 až 35 Kč/kg.

Formy se vyráběly na málo mechanizovaných linkách.
Výroba byla doprovázena významným výskytem vad,
což se projevovalo v neshodné výrobě.
V následujících letech sledování se zvýšily ceny surovin
a feroslitin. V roce 2001 se nakupoval ocelový odpad za

Tab. V. Podíl nákladů na výrobu odlitků z litiny (LLG) na ceny odlitku při ceně odlitku 25 a 35 Kč/kg
Odlitky z LLG – slévárny
Rok 2002
Položky

Podíl nákladů na ceně (25 Kč/kg)

Podíl nákladů na ceně (35 Kč/kg)

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 3

%

%

%

%

%

%

Náklady na tekutý kov

29,66

30,06

32,00

21,19

21,47

22,86

Materiál v odlitku

32,96

33,40

35,56

23,54

23,86

25,40

Náklady na formovací směsi

3,04

3,56

4,84

2,17

2,54

3,46

13,68

14,04

15,20

9,77

10,03

10,86

Náklady na odlévání

1,52

0,20

0,48

1,09

0,14

0,34

Zmetky formovna

0,04

0,04

0,28

0,03

0,03

0,20

Náklady na čistírenské zpracování

7,00

13,84

8,96

5,00

9,89

6,40

Zmetky čistírna

2,84

3,20

2,92

2,03

2,29

2,09

Náklady tepelného zpracování

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na zkoušení

2,32

1,56

2,68

1,66

1,11

1,91

Náklady na výrobu formy

Povrchová úprava

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,40

69,92

70,96

45,29

49,94

50,69

Nevratné ztráty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobropisy VM + zmetky

6,00

6,40

7,68

4,29

4,57

5,49

Neúplné vlastní náklady

57,28

63,52

63,28

40,91

45,37

45,20

NVN
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2,40 až 3,75 Kč/kg, surové železo za 4,67 až 7,70 Kč/kg
a FeSi 75 % za 23,73 Kč/kg. V roce 2006 pak činily nákupní ceny u ocelového odpadu 6,20 až 7,35 Kč/kg u surového železa 8,70 až 10,25 Kč/kg a u ferosilicia 75 %
43,76 Kč/kg. Současně vzrostla cena energií. Náklady
jen na vsázku se zvýšily o 3 až 5 Kč/kg.

Struktura nákladů na kovovou vsázku (LLG)
Podobně jako u ocelí také při výrobě litin činí náklady na
tekutý kov největší položku. V tab. 7 je uveden podíl jednotlivých vsázkových komponent a feroslitin na celkových nákladech na kovovou vsázku. Jednotlivé položky
byly vypočteny stejným způsobem jako u oceli. V tab.
7 jsou uvedeny výsledky sledování ve čtyřech slévárnách. Litina byla tavena v kuplovnách v jednom případě
v elektrické indukční peci.

V tab. 6 je uveden podíl nákladů na materiál v odlitcích
z LLG. Cena odlitků v roce 2001 až 2004 byla vypočtena
na částku 25 až 30 Kč/t. V souvislosti s výše uvedeným
zvýšením se počítá v tab. 6 pro roky 2005 až 2006 cenou litinových odlitků intervalu 35 až 40 Kč/kg.

Podíl kovové vsázky na celkových nákladech na přímý
materiál činí 72,02 až 91,35 %.

Náklady na materiál v odlitku čily v roce 2001 27,20 až
35,56 % z ceny odlitku. V tab. 6 pak za celé období byl
podíl nákladů na ceně odlitku 21,00 až 38,70 %. Extrémní
hodnota 41,71 % byla zjištěna u výroby litiny duplexním
způsobem. Litina byla tavena ve studenovětrné kuplovně s následující ohřevem v elektrické indukční peci.

V tab. 7 je uvedena struktura nákladů na výrobu tekuté
litiny lupínkovým grafitem. Náklady byly sledovány ve
čtyřech slévárnách. Při výrobě litiny jsou oproti oceli nižší náklady na energii, feroslitiny a žáruvzdorný materiál.

Tab. 6. Náklady na materiál v odlitku (odlitky z LLG)
Podíl nákladů na ceně (cena 25–30 Kč/kg)
%

%

%

Podíl nákladů na ceně (cena 35–40 Kč/kg)

%

%

%

%

%

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

2001

27,20

30,10

28,20

31,95

19,43

21,50

20,14

22,82

2002

32,96

33,40

35,56

23,54

23,86

25,40

2003

33,25

2004

31,45

38,70

2005

32,71

34,67

41,71

2006

37,29

27,00

29,32

23,75
37,75

22,46

27,64

24,53

26,00

31,28

29,00

21,00

22,81

28,31

Tab. 7. Struktura přímých nákladů na tekutý kov (LLG)
Rok 2001

KP

KP

KP

EIP

KP

KP

KP

EIP

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 3

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 3

Položky

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

%

Kovová vsázka

4257

3940

3980

5521

83,70

72,02

76,03

91,35

Feroslitiny

228

612

492

318

4,48

11,19

9,40

5,26

Nekovové přísady

8

17

12

0,16

0,31

0,23

0,00

Energie – koks

525

723

652

155

10,32

13,22

12,45

2,56

Žáruvzdorný materiál

64

157

82

50

1,26

2,87

1,57

0,83

Ostatní přímé náklady

4

22

17

0,08

0,40

0,32

0,00

5086

5471

5235

100

100

100

100

Neúplné vlastní náklady
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Struktura režijních nákladů

zařízeními, žáruvzdorný materiál a náklady spojené
s měřením složení kovu a teploty. Dále byly sledovány
přímé mzdové náklady i náklady spojené se servisem.

Výše režijních nákladů byla ovlivněna také agregátem,
na kterém byla litina vyráběna. Výsledné náklady na
režijní materiál jsou uvedeny v tab. 8 byly podrobně
sledovány náklady na jednotlivé položky vsázky, energii
použitou na tavení i energii spotřebovanou obslužnými

Během sledování se zjistilo, že ve sledovaných slévárnách se používají tavicí agregáty, které neodpovídají
současnému stavu techniky jako plamencové pece a in-

Tab. 8 Struktura režijních nákladů na tekutý kov (LLG)
rok 2001

KP

KP

KP

EIP

KP

KP

KP

EIP

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 3

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 3

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

%

Mzdy

88

138

83

297,3

36,21

50,92

39,52

46,02

Měření teploty

–

–

–

–

0,00

0,00

0,00

0,00

Analýza kovu

4

22

17

1,65

8,12

8,10

0,00

Ochranné pomůcky, nápoje

17

3

1

297,3

7,00

1,11

0,48

46,02

Údržba

–

12

41

8,9

0,00

4,43

19,52

1,38

Likvidace strusky

–

38

–

–

0,00

14,02

0,00

0,00

Kaly, sutě

6

8

8

8

2,47

2,95

3,81

1,24

Ekologické náklady přímé

78

–

10

4,5

32,10

4,76

0,70

Odpisy

50

50

50

30

20,58

18,45

23,81

4,64

Režie celkem

243

271

210

646

100

100

100

100

Sl. 1
Položky

Tab. 9. Podíl nákladů na výrobu odlitku z ceny odlitku při ceně odlitků 30 až 40 Kč/kg (LKG)
Rok 2001
Položka/slévárna

Cena odlitků 30 Kč/kg
Sl.1

Sl.2

Sl.3

Cena odlitků 40
Sl.4

sl.1

Podíl nákladů na ceně

sl.2

sl.3

sl.4

Podíl nákladů na ceně

%

%

%

%

%

%

%

%

Náklady na tekutý kov

24,8

21,97

32,53

35,8

18,6

16,48

24,4

26,85

Skutečné využití 60 ž 66 %

37,77

36,77

53,23

30,53

28,33

27,58

39,93

22,9

Náklady na formovací směsi

8,77

6,1

4,3

5

6,58

4,58

3,23

3,75

Náklady na výrobu formy

6,77

3,73

6,53

17,13

5,08

2,8

4,9

12,85

Náklady na odlévání

1,97

1

1,17

1,97

1,48

0,75

0,88

1,48

Zmetky formovna

0,43

0,37

0,73

2,1

0,33

0,28

0,55

1,58

Náklady na čistírenské zpracování

22,9

14,93

15,5

22,6

17,18

11,2

11,63

16,95

Zmetky čistírna

3,27

2,53

3,83

2,77

2,45

1,9

2,88

2,08

Náklady na tepelné zpracování

6,7

3,07

5,27

9,1

5,03

2,3

3,95

6,83

Náklady na zkoušení

4,63

3,13

2,53

4,17

3,48

25

1,9

3,13

Povrchová úprava

2,33

2,33

2,03

1,77

1,75

1,75

1,53

1,33

NVN

95,1

71,93

77,87

112,03

71,33

53,95

58,4

84,03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobropisy VM + zmetky

8,53

7,23

7,87

2,67

6,4

5,43

5,9

2

Neúplné vlastní náklady

85,53

63,8

68,53

97,9

64,15

47,85

51,4

73,43

Nevratné ztráty
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dukční pece na síťovou frekvenci. Zastaralé agregáty se
podílí na vyšších zejména režijních nákladech na výrobu
tekuté litiny.

táno s intervalem cen odlitků 30 až 40 Kč/kg, pro roky
2005 až 2006 pak s intervalem cen 35 až 45 Kč/kg.
Podíl nákladů na materiál v odlitku na ceně odlitku činil
ve sledovaných letech 22,90 až 49,71 %. Vyšší podíl je
zaznamenán v roce 2005 a 2006, kdy došlo k dalšímu
zvýšení cen surovin a materiálů. Z tab. 10 vyplývá, že
při výrobě LKG bylo v letech 2001 až 2006 dosahováno
nejnižšího podílu zisku z vložených neúplných vlastních
nákladů ve srovnání s ostatními srovnávanými materiály.

Náklady odlitky z litiny s kuličkovým grafitem
Náklady na výrobu litiny s kuličkovým grafitem byly sledovány v 6 slévárnách v letech 2001 až 2006. Podíl nákladů na jednotlivé výrobní etapy byl vypočten stejným
postupem jako u předchozích materiálů. Podíl nákladů
k ceně ve sledovaných vybraných slévárnách je uveden
v tab. 9.

Struktura přímých nákladů na tekutý kov
Na základě neúplných vlastních nákladů na výrobu odlitků z LKG v roce 2001 lze předpokládat, že v některých
případech je výroba ztrátová. Na tuto skutečnost májí
vliv vysoké náklady na čistírenské zpracování. Odlitky
byly vyrobeny ve slévárnách oceli. K výrobě byla použita slévárenská technologie používaná pro výrobu
oceli. To vedlo k nízkému využití tekuté litiny a značným nákladům v čistírnách. Z tohoto důvodu byly naměřeny v čistírnách náklady ve výši 11,20 až 22,90 %
z ceny odlitku. V následujících létech se tato chyba již
nepakovala. Náklady na tepelné zpracování činí 2,30
až 9,10 % z ceny odlitku. Jedná se přibližně o částku,
o kterou se snižuje zisk. Je nezbytné upravit technologii
výroby tekutého kovu tak, aby předepsané mechanické
hodnoty vycházely i bez tepelného zpracování odlitků.

Struktura přímých nákladů na tekutý kov je uvedena
v tab. 11. Porovnávány jsou náklady na elektrických obloukových a indukčních pecích.
Největší položkou na výrobu tekuté LKG jsou náklady na
vsázku, které činí 56,34 až 81,01 % z celkových nákladů
na přímý materiál. Významnou položku tvoří také náklady na modifikační a očkovací přísady. Ve slévárně 1 a 2
je dosaženo nízkých nákladů, protože litina je modifikována kovovým hořčíkem v autoklávu a náklady nejsou
uvedeny v nákladech na tekutý kov.
Struktura režijních nákladů je uvedena v tab. 11. Ve druhém sloupci uvedeny režijní jsou uvedeny náklady na
modifikaci v autoklávu ve slévárně 1.

Struktura nákladů na kovovou vsázku (LKG)
Struktura režijních nákladů na tekutý kov
Struktura nákladů na materiál vztažených na cenu odlitku je uvedena v tab. 10. Pro roky 2001 až 2004 je počí-

Struktura režijních nákladů na tekutý kov je uvedena

Tab. 10. Náklady na materiál v odlitku (odlitky z LKG)
Cena odlitků 30 (35) Kč/kg

Cena odlitků 40 (45) Kč/kg

Podíl nákladů na ceně

Podíl nákladů na ceně

Rok

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

sledování

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

sl. 6

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

sl. 6

2001

38,22

41,78

41,00

39,50

42,50

42,28

28,67

31,33

30,75

29,63

31,88

31,71

2002

37,77

36,77

53,23

30,53

–

–

28,33

27,58

39,93

22,90

–

–

2004

44,62

36,86

–

–

–

–

28,67

28,67

–

–

–

–

2005

48,19

47,38

57,43

–

–

–

37,48

36,85

44,67

–

–

–

2006

49,71

47,67

37,57

46,90

–

–

38,67

37,07

29,22

36,48

–

–
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v tab. 12. Největší položkou režijních nákladů na výroby
LKG jsou mzdové náklady. Při výrobě litiny na obloukové
peci jsou však největší položkou náklady na grafitové
elektrody, které tvoří 52,72 % režijních nákladů.

Porovnání nákladů na výrobu tekuté litiny v různých tavicích agregátech
V roce 2005 bylo provedeno porovnání nákladů na vý-

Tab. 11. Struktura přímých nákladů na tekutý kov (LKG)
Rok 2001

EIP

EIP

EOP

EIP

EIP

EIP

EIP

EIP

EOP

EIP

EIP

EIP

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 4

Sl. 5

Sl. 6

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 4

Sl. 5

Sl. 6

Položky

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

%

%

%

Kovová
vsázka

4578

6793

3609

3908

5040

4914

77,04

81,01

56,34

57,75

68,12

66,87

Feroslitiny

148

272

49

75

97,00

152

2,49

3,24

0,76

1,11

1,31

2,07

Očkovadla,
modifikátory

59

59

1017

1083

871

883

0,99

0,70

15,88

16,00

11,77

12,02

Nekovové
přísady

21

0

275

298

14

14

0,35

0,00

4,29

4,40

0,19

0,19

1061

1061

1180

1247

1216

1225

17,85

12,65

18,42

18,42

16,43

16,67

Žáruvzdorný
materiál

30

154

214

106

65

65

0,50

1,84

3,34

1,57

0,87

0,88

Měření

46

46

62

51

96

96

0,77

0,55

0,97

0,75

1,30

1,31

Přímé náklady celkem

5942

8385

6406

6767

7398

7348

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

Energie

Tab. 12. Struktura režijních na tekutý kov (LKG)
Rok 2001

EIP

EIP

EOP

EIP

EIP

EIP

EIP

EIP

EOP

EIP

EIP

EIP

Sl. 1

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 3

Sl. 1

Sl. 1

Sl. 2

Sl. 2

Sl. 3

Sl. 3

Položky

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

%

%

%

Mzdy

793

17

173

175

160

164

88,28

25,37

16,84

47,48

50,50

46,83

Měření teploty

20

10,3

10

68

97

2,23

0,00

1,00

2,74

21,42

27,73

Analýza kovu

26

2,89

0,00

5,08

10,98

8,92

8,06

2,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,87

0,25

0,23

0,00

0,00

52,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

–
–

Ochranné
pomůcky,
nápoje

24

Údržba

–

–

Grafitové
elektrody

–

–

-

-

Likvidace
strusky

52,2

–

41
–

28

28

–

–

–
3
542
7

3

1

1

–

–

–

-

-

-

Ekologické
náklady přímé

0,3

25

70

30

30

0,03

37,31

11,67

18,97

9,45

8,58

Odpisy

35

25

120

70

30

30

3,90

37,31

11,67

18,97

9,45

8,58

898

67

1028

369

317

350

100

100

100

Režie celkem

120
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robu litiny v kuplovnách a elektrických indukčních pecích. Ve sledová jsou uvedeny náklady jak na litinu s lupínkovým, tak s kuličkovým grafitem. Rozdíl v náklech
u obou materiál je j přímých nákladech. Mzdy a náklady
na energie je možné obou druhů litin porovnávat. V tab.
XIII jsou porovnávány náklady na energie při výrobě litin na kuplovnách a v elektrických indukčních pecích.
Při porovnání jsou použity ceny energie a práce platné
v roce 2005.

agregátech je uvedeno v tab. 14. Na mzdové náklady
má významný vliv produktivita. Mzdové náklady v posledním sloupci 520 Kč/t se vztahují na indukční pec
s hmotností tavby 0,6 t.

Z tab. 13 vyplývá, že při cenách platných v roce 2005
jsou náklady na elektrickou energii spotřebovanou na
tavení a udržování kovu nižší než náklady a koks použitý v kuplovně. Uvedené platí i v příkladu indukční pece
s výrobností několikrát menší, než byla výrobnost v kuplovnách, jak vyplývá z tab. 14.

Sledování nákladů na tekutou litinu v létech 2018 a 2019

Mzdové náklady u obou typů pecí s přibližně stejnou
výrobností se pohybují v intervalu 76,1 až 173,3. Mzdové náklady na indukční peci ve slévárně 7 jsou přibližně
v uprostřed intervalu nákladů na kuplovnách.

Na přelomu let 2018 až 2019 byly sledovány náklady
na litinu s lupínkovým a kuličkovým grafitem ve třech
slévárnách. Sledování se uskutečnilo ve dvou hutních
slévárnách a jedné komerční. Hutní slévárny mají dostupný levnější materiál a energie, což poněkud zkreslilo pohled na náklady. Při výpočtu nákladů v hutních

Porovnání mzdových nákladů na uvedených tavicích

Tab. 13. Porovnání nákladů na energii kuplovny - elektrické indukční pece
rok 2005
Ceny

KP

KP

KP

KP

KP

KP

KP

EIP

EIP

EIP

sl. 1

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 4

sl. 5

sl. 6

sl. 7

sl. 2

sl. 6

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Kč/t

Elektrická energie:
- tavicí

1,55

825

- udržovací

1,55

146

- pomocná

1,55

76

Koks

9

1350

Kyslík

3,79

13

188

155

1627

1467

86

9

1900

1631

23

- tavicí a udržovací

Celkem

1439

1125
1125

1080
1080

1350
1350

1179
1179

994

773

1062

773

1062

Tab. 14. Porovnání mzdových nákladů v kuplovnách a elektrických indukčních pecích Kč/t
rok 2005

jednotky

KP

KP

KP

KP

EIP

EIP

sl. 4

sl. 1

sl. 3

sl. 2

sl. 7

sl. 2

Pracovníků na směně

prac.

8,0

3,0

4,0

3,0

4,0

1,0

Pracovníků na denně

prac.

16,0

6,0

8,0

3,0

8,0

1,0

Denní výroba

t

145,0

82,0

50,0

18,0

70,0

2,0

Produktivita na pracovníka
t/prac.

9,1

13,7

6,3

6,0

8,8

2,0

Náklady na den

Kč/den

16640,0

6240,0

8320,0

3120,0

8320,0

1040,0

Náklady na tunu

Kč/t

114,8

76,1

166,4

173,3

118,9

520,0
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slévárnách byly použity ceny z komerční slévárny. Přehled nákladů na tekutý kov vyjádřený poměrem k ceně
odlitku je uveden v tab. 15.
Náklady ve slévárně sl. 3 více odpovídají nákladům
v komerčních slévárnách. Poměr nákladů k ceně je podobný, jako byl zjištěn ve slévárnách litiny v letech 2001
až 2006. Do intervalu 19,43 až 41,7 % z ceny odlitku
zjištěného v letech 2001 ž 2006 se vejdou všechny
hodnoty uvedené v tab. 15. Lze předpokládat, že zvýšení nákladů na materiál, energii a mzdy byly kompenzovány zvýšením ceny odlitků. Podíl nákladů na ceně
odlitku je litiny u kuličkovým grafitem vyšší než u litiny
s lupínkovým grafitem.

Největší zvýšení cen se promítlo do cen energií a také
kovové vsázky. Ze srovnání s tab. 7 je zřejmé zvýšení
nákladů při výrobě litiny s lupínkovým grafitem zejména na kovovou vsázku a energii. Při platných cenách
v roce 2018 došlo však oproti letům první polovině
let desátých jen k mírnému zvýšení nákladů na přímý
materiál jak u litiny s lupínkovým, tak i kuličkovým grafitem. Vyšší zvýšení nákladů bylo pozorováno u litiny
s kuličkovým grafitem, jak vyplývá z tab. 11. Náklady na
elektrickou energii ovlivňoval režim taveb na indukcích
pecích. V některých případech byla dodána do indukční
pece tekutá vsázka. Tím se vysvětluje nízká spotřeba
u těchto taveb. V některých případech byl kov rozléván
do více pánví a potřeba u takových taveb byla vysoká.

Struktura přímých nákladů na tekutý kov (LLG a LKG)

Struktura režijních nákladů na tekutý kov

Přímé náklady jsou oproti současnosti kalkulovány
s cenami platnými v roce 2018. Struktura přímých nákladů na oba typy litin je uvedena v tab. 16.

Podobně, jako u přímého materiálu se zvýšily náklady
na režijní materiál u obou typů litin. Struktura režijních
nákladů na oba typy litin je uvedena v tab. 17.

Tab. 15. Náklady na materiál v odlitku
Litina s lupínkovým grafitem
Rok
2019

Podíl nákladů na ceně odlitku z LLG 35 Kč/kg

Podíl nákladů na ceně odlitku z LLG 40 Kč/kg

sl1

sl2

sl3

sl1

sl2

sl3

29,22

23,45

29,98

25,57

20,52

26,23

Litina s kuličkovým grafitem
Podíl nákladů na ceně odlitku z LKG 40 Kč/kg
2019

29,65

30,05

34,45

Podíl nákladů na ceně odlitku z litiny LKG 45
Kč/kg
26,35

26,71

30,62

Tab. 16. Struktura přímých nákladů na tekutý kov (LLG a LKG)
Litina s lupínkovým grafitem
2019

Litina s kuličkovým grafitem

sl. 1

sl. 2

sl.3

sl. 1

sl. 2

sl.3

sl. 1

sl. 2

sl.3

sl. 1

sl. 2

sl.3

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

Kovová vsázka

7391

6038

6306

79,95

77,93

77,87

8738

8659

8969 78,19 75,64 77,89

Kovové přísady

202

522

250

2,19

6,74

3,09

316

769

183

2,83

6,72

1,59

*Modifikátory
a oč.

132

204

75

1,43

2,63

0,93

637

917

942

5,70

8,01

8,18

Energie

1431

872

1138

15,48

11,25

14,05

1388

906

88

112

329

0,95

1,45

4,06

96

197

34

0,86

1,72

0,30

9244

7748

8098

100

100

100 11175 11448 11515

100

100

100

Nekovové
přísady
Neúplné vlastní
náklady

* Modifikátory a očkovadla
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Režijní náklady u hutních sléváren byly ovlivněny vyšší
výrobou tekutého kovu. Vyšší výroba se promítala ve
vyšším využití výrobního času. V komerční slévárně byly
náklady na analýzy vysoké, protože se náklady v laboratoři rozdělovaly na poměrně malou výrobu. Tavby se
rozlévaly, proto byly zjištěny vysoké náklady na měření
teploty. Tato skutečnost ovlivňovala také vysoké náklady na mzdy. Položku výduska kelímku ovlivňuje vysoká
cena šablony.
Zkušenosti získané během sledování

Naměřená data a závěry po jejich zpracování se vztahují
pouze k podmínkám, za kterých byla naměřena. Slévárnám, které sledují průběžně náklady na jednotlivé položky, umožní publikovaná dat o nákladech porovnat svoje
náklady s náklady výše uvedenými. Ve slévárnách, kde
se neprovádí detailní sledování nákladů ve výrobě, mohou předložené závěry umožnit orientaci ve svých nákladových položkách a zaměřit se na náklady, které jsou
významné, případně více se věnovat kontrole nákladů.
Skutečný stav nákladovosti používané technologie lze
získat pro konkrétní podmínky pouze měřením nákladů.

Před započetím sběru dat provedl řešitelský kolektiv
vždy kontrolu používané technologie. Na základě kontroly byla navržena opaření k její optimalizaci. V některých případech byla navržená opatření ke snížení nákladů po kontrole technologie realizována před sběrem
dat. V jiných byla získána data před zavedením opatření
a po něm, a tak získán přehled o úsporách, které přinesly opatření navržená během prohlídky technologie.
V řadě sledování již navržená opatření po kontrole technologie zaměřená na „provozní slepotu“, případně již
využití zkušeností řešitelů vedla k významnému snížení
nákladů.

Pracovníci slévárny zapojení do řešitelského kolektivu měli zájem na optimalizaci technologie výroby, ale
v mnoha případech měli malou nebo žádnou podporu
od vrcholového vedení. Vrcholové vedení buď nemělo
čas se řešitelům věnovat, nebo nevěřili získaným poznatkům. To byl hlavní důvod, proč nebyla mnohá navržená opatření realizována. Realizována byla v mnoha
případech jen opatření, která nevyžadovala při zavádění
větší námahu nebo drobné investice. Příkladem může
být nahrazení provozního měření ponornými sondami
měřením optickým pyrometrem. Moderní optické pyrometry pracují na jiném principu než dříve používané py-

Tab. 17. Struktura režijních na tekutý kov
Rok
2019

Litina s lupínkovým grafitem

Litina s kuličkovým grafitem

sl. 1

sl. 2

sl.3

sl. 1

sl. 2

sl.3

sl. 1

sl. 2

sl.3

sl. 1

sl. 2

sl.3

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

Kč/t

Kč/t

Kč/t

%

%

%

Analýza
kovu

37

139

884

5,29

30,3

36,9

37

141

884

8,06

14,3

36,9

Měření
teploty

31

41

154

4,43

8,86

6,43

31

41

154

6,75

4,14

6,43

Chladicí
voda

15

2

35

2,15

0,44

1,47

15

2

35

3,27

0,21

1,47

Pohon
čerpadla

12

5

7

1,72

1,19

0,29

12

5

7

2,61

0,56

0,29

Odsávání

22

27

76

3,15

5,96

3,18

22

27

76

4,79

2,78

3,18

Mzda
osádky

129

153

699

18,5

33,4

29,2

129

153

699

28,1

15,6

29,2

*Výduska
kelímku

453

91

538

64,8

19,9

22,5

453

91

538

46,1

9,28

22,5

Celkem

699

459

2 394

100

100

100

983

459

2394

99,7

100

100

* Náklady na žáruvzdorný materiál a šablonu
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rometry Metra Blansko a měří přesně teplotu tekutého
kovu. Zvláště při měření teploty tekuté litiny je měření
teploty bez problémů. Roztavená litina září téměř jako
absolutně černé těleso a povrch lázně je možné udržet
bez strusky a kouře.

5.

Shrnutí a závěr

Poznatky o motivaci pracovníků

Odlitek během výroby prochází jednotlivými operacemi. Během přípravy výroby, každé operace a při vyplnění atestu na odlitek vzniká velké množství dat. Data
v mnoha případech zůstávají v „papírové“ podobě. Jen
v některých případech jsou data v elektronické formě.
Data představují kapitál, který není využit. V 21. století představují data významný kapitál. Nejen výroba, ale
i společnost využívá data provázející každou lidskou
činnost a slouží stále více pro tvorbu algoritmů, prostřednictvím kterých umělá inteligence určuje lidské
rozhodování. I v průmyslu nebo rozhoduje a řídí stále
častěji děje bez lidského zásahu umělá inteligence.

Motivace zaměstnanců může být silný nástroj k dosažení výroby s nízkými náklady. V literatuře jsou různé
zkušenosti s motivací. V případech, kdy je ekonomický
efekt zavrhován, se jedná o špatně nastavenou motivaci. V publikacích Tomáše Bati a Jana Antonína Bati je
uváděn velmi účinný způsob motivace a jeho účinnost
je doložena výsledky. Je nad vší pochybnost, že dobře
zavedená motivace může odstranit všechny nákladové
rezervy. Předpokladem je, aby se pracovníci ve výrobě
přímo podíleli na nákladech. K dokonalosti byl tento
systém zaveden v Baťových závodech [2]. Výroba v Baťových továrnách byla rozdělena na malé kolektivy, a to
tak, aby každý zaměstnanec věděl, jaká mu v daný den
přináleží odměna. Mzda byla vyplácena každý týden.
Vyšší výkon byl odměňován, ale za nižší výkon dostávali
pracovníci nekrácenou mzdu.

Y. N. Harari přirovnává střetnutí naší současné
společnosti, ve které rozhodují samostatně lidé, se společností, ve které rozhodují lidé s podporou umělé inteligence, ke střetnutí španělských conquistadorů s mayskými bojovníky [4], [5].

V některých slévárnách jsme se setkávali s motivací založenou na odměně za dodržení norem, kterou zaměstnanci měli ve výplatě. Skutečnost, zda prémie budou,
nebo nebudou, se dovídali až před výplatou. Takový
způsob motivace má nízkou efektivitu. Motivace je především práce s lidmi spočívající v denním styku a hodnocením práce podle navržených kritérií. Stejně důležité
jako odměna je zveřejňování výsledků práce jednotlivých pracovníků (kolektivů) a veřejné ohodnocení.

Pro současnou společnost je přechod na digitální společnost otázka zachování existence. V oblasti průmyslu
pokračuje digitalizace zrychlujícím se tempem. Společnosti vycházející z uvedené filozofie získají náskok, který bude čím dát tím obtížnější dohonit. Zřejmě nastane
bod, za kterým už nebude možné společnosti rozvíjejí
se na digitalizaci dohonit a nastane úpadek společností se současným přístupem k řízení. Ve světě zůstanou
jen dva typy společností. Společnost, která se úspěšně
rozvíjí, a společnost, která stále více upadá. Upadající
společnost bude „kolonizována“ úspěšnou společností
a využita pro podřadné činnosti nebo společnost zanikne. Analogie bude i v oblasti průmyslu. „Digitální“ podniky se budou úspěšně rozvíjet. Ostatní podniky zaniknou
i s pracovními místy. Propuštění zaměstnanci nebudou
mít znalosti, které by jim umožnily najít nové zaměstnání.

K zavedení účinné motivace je nutné znát skutečné problémy, které jsou ve výrobě. Předcházet by měla analýza výrobního procesu. Jako příklad analýzy uvádíme
zkušenosti z jedné slévárny při výrobě litiny GG 30 [3].
Analýza byla uskutečněna v následujících bodech:
1.
2.
3.
4.

pisu na reálných tavbách.
Návrh na motivaci pracovníků, kteří se na výsledcích výroby podílejí.

Kontrola stávajícího technologického předpisu.
Kontrola dodržování stávajícího technologického
předpisu na reálných tavbách.
Návrh nového technologického předpisu.
Kontrola dodržování nového technologického před-

Může se zdát, že uvedený vývoj se současné generace
netýká. Je třeba však uvažovat se skutečností, jakou
rychlostí pronikání nových poznatků do reálného života
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probíhá. Na začátku 90. let se neočekávalo, jaký bude
mít za 10 až 15 let význam internet na celou společnost. V současné době je ve většině domácností k dispozici počítač s internetem, elektronické bankovnictví.
Na počátku 90. let bylo obtížné získat telefonní linku.
Dnes má většina lidí mobilní telefony, a to nejen v Evropě, ale na celém světě. Dříve byl nepředstavitelný vývoj
biotechnologií, genetiky a genetického inženýrství. Na
základě neviditelného genetického materiálu lze identifikovat člověka. Všechny vědní obory se vyvíjí rychlostí
dříve nepředstavitelnou a budoucnost se dá těžko odhadovat.

hospodaření. Výchova pracovníku k hrdosti na svoje povolání a podnik se vyplatí. V ideálním stavu pak může
vzniknout v menších firmách komunita, jejích členové
se budou navzájem znát, budou znát svoje soukromí
a rodinné příslušníky. Ve velkých korporacích lze podobně postupovat při budování komunit v jednotlivých
částích korporace. Proto lze doporučit věnovat stejnou
pozornost jako výrobě motivaci pracovníků a vychovávat je k hrdosti na svoji firmu.
Literatura:

Ladem zůstává ležet také sociální kapitál. Působením
internetu se rozpadají starší sociální vazby. Lidé se stýkají na internetu s jinými lidmi jako diskutujícími k vybraným problémům. Navzájem se ale jako lidé neznají,
dochází k odcizení. Dříve člověk patřil k nějaké komunitě dané případně vztahem mezi sousedy, kteří se znali navzájem a také znali nejen názory druhých, ale i to,
jací jsou to lidé. Vztahy posilovala příslušnost k církvím,
spolkům nebo neformálním skupinám, jako např. hospodské, sportovní a podobně. Tyto struktury se příchodem internetu rozpadají a lidé se cítí být opuštěni.
V této oblasti mají podniky možnost podnikové komunity a využít je ve prospěch podniku u zaměstnanců.
Jedním z nástrojů je motivace pracovníků na výsledcích
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Bentonitové formovací směsi bez uhlíkaté
přísady
V. S. LaFay

Měknutí a následné puchnutí (bobtnání) během
uvolňování těkavých látek

L. Neltner
Uhlí, z kterého jsou přísady do formovacích směsí připraveny, musí mít dostatečný index puchnutí. Index
puchnutí se stanovuje podle normy ČSN 44 1373. Puchnutí je zvětšení objemu plastické hmoty uhlí při zahřívání za daných podmínek (obr. 1).

Pavel Picek
Keramost, a.s., Most

Úvod
Bobtnáním takového uhlí se vyplní mezizrnové prostory ve formě. Tekutý kov potom nemá možnost do pórů
vniknout.

Při odlévání grafitizujících slitin se již dlouhou dobu přidávají do bentonitové formovací směsi uhlíkaté látky. V této
práci jsou zkoumány vlastnosti směsí „na syrovo“ bez těchto látek a jejich náhradách. Hlavním důvodem pro přípravu
bentonitových směsí bez uhlíkatých přísad jsou škodlivé
emise z nosičů uhlíku během odlévání. Pro snížení nebo
úplnou eliminaci přísad z černého uhlí je nutné nejprve vědět, proč tyto látky do směsí přidáváme.

Tvorba lesklého uhlíku
Lesklý uhlík je mikrokrystalický uhlík, který vzniká rozkladem uhlovodíků za zvýšené teploty a redukční atmosféry
(obr. 2 a 3). Produkt této pyrolýzy pak kondenzuje při teplotách 630–1000 °C na povrchu částic formovací směsi
a bez další přítomnosti kyslíku vytváří stabilní uhlík, který
chrání zrna s pojivovými obálkami před tekutým kovem.
Přítomnost lesklého uhlíku na povrchu pískových zrn ve
vratné směsi však může negativně ovlivnit pojení ostřiva bentonitem.

Základní vlastnosti uhlíkatých přísad ve formovacích
směsích, které zajišťují kvalitní povrchy odlitků
Vytváření redukční atmosféry v dutině formy již při
plnění formy tekutým kovem
Na povrchu tekutého kovu vznikají oxidační povlaky,
které mohou být příčinou vzniku povrchových vad. Aby
mohla vzniknout redukční atmosféra, musí přísada
uvolňovat dostatečné množství těkavých látek s velkým
obsahem uhlíku a co nejmenším obsahem kyslíku.

Uhlíkatá přísada však není jediným faktorem ovlivňující

Vývin plynů pro zamezení vniknutí kovu do pórů formy
Tlak plynů, které se během odlévání vytváří z uhlíkatých
přísad, vytvoří ochranný polštář proti nárazům tekutého
kovu na stěny formy.

Obr. 1. Srovnání indexu puchnutí různých druhů uhlí
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jakost povrchu odlitku. Základem stále zůstává zrnitost
ostřiva, které tvoří největší část formovací směsi. Bez
správně namísené formovací směsi a dobře vypěchované formy nelze dosáhnout dobrých výsledků.

Jednou z nejznámějších látek jako náhrada nosičů lesklého uhlíku je grafit. V evropských slévárnách se používá buď přímo jako aditivum do formovací směsi, nebo
se jako separační přípravek s přísadou grafitu nanáší na
modelovou desku s modelem, který se při formování přenese (obtiskne) na lícní plochu formy. Tento již více než
100 let známý způsob nanášení grafitu na povrch forem
má stejný efekt jako rozklad černého uhlí na lesklý uhlík.

Další vlastnosti uhlíkatých přísad ve formovací směsi
Kvalitní uhlíkatá přísada ve formovací směsi ovlivňuje
i její vaznost. Jelikož je zrnitostí podobná bentonitovému pojivu, zvětšuje pojivové obálky a počet můstků
a tím i pevnost. To ovšem platí jen do určité hranice.
Důležitým požadavkem na uhlíkatou přísadu je její vliv
na rozpadavost směsi po odlití a schopnost její oddělení od odlitku.

Jako náhrada uhelné moučky do forem z písku na syrovo mohou být také jádra s organickým pojivem. Tato
pojiva májí podobné vlastnosti jako černé uhlí a mohou
tvořit lesklý uhlík během lití.
Jako další krok je třeba najít způsob, jak eliminovat lineární expanzi ostřiva. Jak je známo, jednotlivé druhy
ostřiva mají různou roztažnost (obr. 4).

Náhrada černého uhlí ve formovací směsí pojených
bentonitem
V prvním kroku je snaha najít přísadu, která vytváří buď
lesklý uhlík, nebo jinou látku, která vykazuje stejný efekt.

Obr. 3. Líc bentonitové formy s filmem LC (A)

Obr. 2. LC

Obr. 4. Lineární expanze různých slévárenských písků
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Kamenouhelná moučka má schopnost eliminovat pohyb formovací směsi při roztažnosti zrn, protože se jejím měknutím a následným puchnutím (tzv. index puchnutí) vytvoří „polštář“ mezi pískovými zrny.

Na tomto místě je třeba poznamenat, že chceme-li provést úplnou redukci černého uhlí ve formovací směsi,
musíme odstranit také další používané alternativy uhlíkatých přísad. V současné době je ve slévárenském průmyslu používáno mnoho takových přísad. Patří mezi ně
kromě jiných antracit, gilsonit, kaustifikovaný lignit, koks
a jiné druhy černého uhlí. Odstranění všech těchto materiálů je cílem moha vědců v Evropě a Severní Americe.

Přísada, která se také tradičně přidává do směsi pro snižování nebo eliminaci vad z roztažnosti písku, je celulóza. Ta může být přidávána buď samostatně, nebo ve
směsi s jinými aditivy do formovacího písku.

Důležitým parametrem při rozhodování o nasazení náhrady uhelné moučky je hmotnost odlitku a jeho tvar
(povrch). Menší odlitky (hmotnost do 50 kg) jsou ideální pro použití formovací hmoty bez uhlí. Velké odlitky
(s hmotností odlitku větší než 50 kg) jsou méně vhodné
pro takovou formovací hmotu. Tab. 1 ukazuje srovnání
mezi oběma typy odlitků.

Dalším bodem je vytváření redukční atmosféry. Univerzita Alabama v nedávno zveřejněných studiích uvádí, že
litina sama o sobě vytváří redukční atmosféru na hraničních plochách taveniny a formy, a tak vliv černého uhlí
na sklon k penetraci kovu do formy není až tak zásadní.
Jiní vědci však uvádějí, že redukční atmosféra vytvořená přídavkem přísad obsahujících uhelné látky nebo organické materiály zvyšují kvalitu odlitků, a jejich použití
do formovacích písků je důležité.

Důvodem, proč menší odlitky mohou být vyráběny ve formovací směsi bez uhelné moučky, je to, že snáze přijímají působení náhradního materiálu.
Tab. 1. Souhrn a porovnání jednotlivých přísad při zohlednění hmotnosti odlitků
Malé odlitky

Velké odlitky

Hmotnost odlitku

méně než 50kg

více než 50kg

Převažující jílové pojivo

sodný bentonit

sodný bentonit

Přídavek grafitu

ano

ano

Přídavek celulózy

ano

ano

Alternativní uhlíkaté přísady

ne

ano

Obr. 5 Porovnání emisí benzenu při rozdílných povrchových plochách odlitku
Pozn.: Kugel – koule, Würfel – kostka, Platte – deska, Plate mit Kühlrippe – deska
s chladicími žebry, Gussteiloberfläche – povrchová plocha odlitků
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Přídavek celulózy dává dostatečnou ochranu před vadami odlitků
způsobenými roztažností slévárenských ostřiv.
Pomocí separačního prostředku přídavkem grafitu lze na formovací desku u malých odlitků plně využít vlastnosti grafitu místo lesklého uhlíku.
Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím formovací směs je tvar odlitku. V posledních letech je ve slévárnách převážně užíván parametr
poměr písek–kov, ale ne tvar odlitků
(povrchová plocha). Tvaru odlitku je
nově dávána důležitější role než tradičnímu poměru písek–kov. V rámci programu CERP (Slévárenský
program redukce emisí ze sléváren)
je uveden příklad vyvinu množství
benzenu při různých povrchových
plochách při konstantním poměru
písek–kov. Data z tohoto programu
jsou znázorněna na obr. 5.
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Tyto výsledky korelují s potřebným množstvím aditiv do
písku na syrovo, které je zapotřebí pro výrobu dobrých
odlitků a závisí na tvaru odlitku a speciálně na jejich povrchové ploše.

z materiálů, který má největší vliv na emisní charakteristiky písku na syrovo. Proto mohou být emise při odlévání
zřetelně sníženy, když se ustoupí od uhelné přísady.
Protože cílem tohoto výzkumu je úplné nahrazení uhelné přísady, ukazují obr. 6 a 7 odlitky, které byly s takovouto přísadou odlity a jsou následně porovnávány
s odlitky z formovacího písku s jinými aditivy.

Slévárny, které vyrábějí větší odlitky (hmotnost vyšší
než 50 kg) musí kromě změn ve výrobním procesu, které jsou prováděny pro malé odlitky, ještě také použít alternativní uhlíkaté přísady.
Tyto přísady jsou již mnoho let ve slévárnách úspěšně
používány. Mají stejné přednosti jako uhlí ve formovací
směsi, aniž by vykazovaly řadu negativních vlastností.
Dvě nejpopulárnější náhrady jsou antracit a kaustifikovaný lignit.

Nejdůležitější hledisko, které je ovlivňováno vynecháním
uhelné přísady, je kvalita povrchu odlitků (povrch odlitků
a zbytky písku, které před čistěním ulpí na odlitku). Obr.
8 a 9 představují odlitky, které byly vyrobeny bez dalších
přísad (nosič uhlíku). Tyto odlitky vykazují horší povrchy
a zřetelnou tendenci k ulpívání písku před čištěním.

Nejdůležitější důvod pro odstranění uhelné moučky z formovací směsi je ochrana životního prostředí. Uhlí je jeden

Pomocí přídavku celulózy a převážně sodného bentonitu mohlo být docíleno zlepšeného chování, čímž ulpělo

Obr. 6. Odlitek z formovacího písku s uhelnou přísadou
před čištěním

Obr. 7. Odlitek z formovacího písku s uhelnou přísadou
po čištění

Obr. 8. Odlitek z formovacího písku bez přísad (voda
a pojivý jíl) před čištěním

Obr. 9. Odlitek z formovacího písku bez přísad (voda
a pojivý jíl) po čištění
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méně písku na odlitku a mohlo být docíleno i lepšího
povrchu. Na Obr. 10 a 11 jsou odlitky, které byly odlity
s přísadou 2% celulózy do formovacího písku. Pro další
zlepšení může být ještě nanesen grafit nebo nějaký
separační prostředek, který obsahuje grafit.

Ve slévárnách, ve kterých je nutné přidávání alternativních uhelných přísad, může být tímto způsobem zlepšen povrch odlitků. Na Obr. 12 a 13 jsou zachyceny
odlitky, které byly vyrobeny s přídavkem antracitu.

Obr. 10. Odlitek z formovacího písku s přísadou celulózy
před čištěním

Obr. 11. Odlitek z formovacího písku s přísadou celulózy
po čištění

Obr. 12. Odlitek z formovacího písku s přísadou antracitu
před čištěním

Obr. 13. Odlitek z formovacího písku s přísadou antracitu
po čištění

Obr. 14. Odlitek z formovacího písku s přísadou kaustifikovaného lignitu před čištěním

Obr. 15. Odlitek z formovacího písku s přísadou kaustifikovaného lignitu po čištění
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Obr. 14 a 15 ukazují odlitky vyrobené s přídavkem
kaustifikovaného lignitu do formovacího písku.

Pro srovnání byly měřeny emise formovacích směsí na syrovo s a bez přísady uhlí a výsledky jsou uvedeny v tab. 3.

Souhrn a srovnání výsledků pokusné řady je v tab. 2.

Závěr

V rámci CERP je nyní hotová studie, která srovnává
odlitky vyrobené s různými písky na syrovo a různými
separačními prostředky. Mezi těmito separačními prostředky je rovněž takový, který obsahuje grafit a může
být použit pro pískové formy bez přídavku uhlí. Obr. 16
a 17 znázorňují formu a odlitek, které byly předmětem
zkoumání.

Přídavek nosiče grafitu buď přímo do formovací směsi,
nebo na modelovou desku může sloužit jako náhrada lesklého uhlíku, který se vytváří z černého uhlí během odlévání.

Přídavek s rozdílným obsahem celulózy slouží ve formovacím písku jako náhrada za koksující materiál mezi
zrny písku, čímž se může redukovat nebo eliminovat pohyb formovací směsi při roztažnosti
pískových zrn. Množství celulózy záTab. 2. Porovnání pokusných odlití s různými přísadami do formovací směsi
visí na hmotnosti odlitku a jeho tvaru.
Zobrazení
Ulpívání
Zkoumaná přísada
Povrchy
odlitků
písku
Velké odlitky (hmotnost vyšší než
6,7
černé uhlí
malé
přijatelné
50 kg) potřebují alternativní uhelnou
8,9
žádná
méně
méně přijatelné (drsné)
přísadu pro udržení potřebných vlast10,11
celulóza
střední
přijatelné
ností. Pokračující výzkumy ukázaly,
12,13
antracit
střední
přijatelné
že alternativní uhelné přísady snižují
emise písku na syrovo a mohou být
14,15
kaustifikovaný lignit
střední
přijatelné
dosaženy potřebné vlastnosti.
Tab. 3. Srovnání emisí písku na syrovo s a bez přísady uhlí

Dosavadní formovací pískový
systém s přísadou uhlí

Pískový systém bez
přísady uhlí

0,186

0,036

0,158

0,027

Součet prchavých organických sloučenin
(kg/t odlitého kovu)
Součet nebezpečných sloučeni podle
NESHAP (kg/t odlitého kovu)

Obr. 16. Písková forma pro měření emisních charakteristik formovací směsi

Obr. 17. Odlitek pro měření emisních charakteristik formovací směsi
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Vodní audit jako nástroj pro rozvoj podniku
a požadavky taxonomie EU
Ing. Martin Pytloun
LK PUMPSERVICE s.r.o., Praha

proto nejen energetika a doprava, ale také stavebnictví,
oběhové hospodářství, biologická rozmanitost, zemědělství, digitalizace atd.

Úvod

Diskutovat tak nad tím, zda je Green Deal mrtvý či nikoli, je za mne téměř irelevantní otázkou. I přesto, že
dopady války na Ukrajině budou velké a dlouhodobé,
neznamená to, že se máme přestat snažit o lepší
budoucnost. Navíc, historie vývoje lidstva nám ukazuje,
že k největším pokrokům došlo právě až v návaznosti
na společenské nebo hospodářské krize. Typickým
příkladem mohou být ropné krize v 70. a 90. letech
minulého stolení, kdy došlo ke snížení dodávek ropy
a zvýšení její ceny. To vyvolalo tlak na země, jejichž
rozvoj byl na ropě závislý, a ty tak byly donuceny hledat
nové cesty. I díky tomu máme dnes např. auta s úspornými motory a známe alternativní zdroje energie. Zelenou dohodu v tomto ohledu vnímám podobně a mohlo
by tak jít o startovní čáru pro zajištění nejen dlouhodobé
udržitelnosti, ale také k zajištění jisté soběstačnosti, ať
už na národní nebo evropské úrovni.

Jak jste již někteří možná zaregistrovali, začátkem roku
2021 přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu s pojmem
vodní audit, který má pomoci zefektivnit nakládání s vodami v rámci průmyslové výroby. Za tímto účelem také
zveřejnilo příslušnou metodiku a umožnilo na zpracování vodního auditu čerpat finanční podporu z evropských
fondů. Vodní audit však není pouze cestou pro lepší hospodaření s vodami v průmyslových podnicích, ale zasahuje do mnohem širších oblastí řízení podniku, přičemž
cílem článku je tak poukázat, k čemu všemu může vodní
audit sloužit.
Green Deal – Zelená dohoda
Je zajímavé, že přestože je voda nedílnou součástí
našeho života, začneme-li hovořit o pojmu klimatická
změna, většina lidí si toto spojí jen s průmyslovými emisemi. Stejně tak si lidé zvykli spojovat Green Deal jen
s úsporou elektrické energie. Takto prezentované informace nás pak vedou k chybnému závěru, že oba pojmy
jsou v podstatě vázané jen na jeden problém, který se
navíc týká pouze průmyslové výroby.

Taxonomie EU
Zelená dohoda je z mého pohledu v podstatě soupisem
cílů, a to poměrně širokých. Chyběla tak cestička nebo
spíše mantinely, které by cestu k cílům lépe definovaly.
A touto cestou, mantinely, se pro mne stala tzv. taxonomie EU.

To samozřejmě není pravda. Zelená dohoda je poměrně širokým dokumentem, jehož hlavním a nejznámějším cílem je dosáhnout v roce 2050 nulové produkce
emisí skleníkových plynů, tj. uhlíkové neutrality. Málo se
však ví, že jedním z cílů je také ochrana a posilování přírodních zdrojů o ochrany lidí před dopady klimatických
změn a environmentálních rizik. Řešenými oblastmi je

Nařízení o taxonomii EU z 18. 6. 2020 tvoří strategii pro
udržitelné financování cílů nastavených Zelenou dohodou. Na základě stanovených podmínek určuje, které
hospodářské činnosti, tj. podniky lze považovat za environmentálně udržitelné a které podniky jsou povinny
zveřejňovat informace o své udržitelnosti.
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Za environmentálně udržitelné podniky lze považovat ty,
které splní de facto 3 podmínky:

zejména rozšíří seznam podniků, které budou povinny
svá data a informace o udržitelnosti zveřejňovat. Nově
do této povinnosti budou spadat podniky nad 250 zaměstnanců s ročním obratem nad 40 mil. EUR a střední
a malé podniky kótované na burze. Naprosto s čistým
svědomím tak mohu říci, že taxonomie a nefinanční
reporting dopadne nakonec na většinu všech podniků,
a je jedno, zda budou přímo povinny, nebo jen budou
součástí obchodně dodavatelských vztahů.

• Činnost podniku významně přispívá k jednomu
nebo více environmentálním cílům a žádný z nich
významně nepoškozuje. Těchto cílů je celkem 6
– zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se
změně klimatu, udržitelné využívání a ochrana
vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové
hospodářství, prevence a omezování znečištění,
ochrana a obnova biologické rozmanitosti
a ekosystémů.

Vodní audit
Co z toho celkově pro průmysl vlastně vyplývá? Svět se
mění a my se musíme změnit s ním. Současná krize vyvolaná válkou nám ukazuje naši slabost v závislosti na
ropě a zemním plynu. Klimatická změna nám ukazuje
naši slabost v přístupu k životnímu prostředí. Když budeme chtít, jsme schopni ropu a zemní plyn nahradit.
Jsme ale schopni nahradit některou ze složek životního
prostředí, např. vodu? Nemyslím si. Jednou z cest proto
musí být zahrnutí složek životního prostředí a zejména
vody do plánování průmyslového rozvoje a definovat je
jako strategické suroviny. Naučme se s těmito složkami
hospodárně a efektivně nakládat a hledejme nástroje,
které nám v tomto mohou pomoci. V oblasti vodních
zdrojů nám tak může být příkladem právě vodní audit.

• Činnost podniku splňuje technická screeningová
kritéria. Tato kritéria vytváří rámec limitů, které určí,
zda hospodářský podnik přispívá či nepoškozuje
environmentální cíle. Pro výrobu železa a oceli je
to např. limit, že při výrobě tekutého kovu nesmí být
překročeno 1,331 t ekvivalentu CO2/t výrobku.
• Činnost je vykonávána v souladu s minimálními
zárukami, tj. v souladu s dodržováním lidských práv,
např. dle pokynů OECD pro nadnárodní společnosti
nebo obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání
a lidských práv.
Pokud podniky dosáhnou nebo jejich činnosti povedou
k dosažení požadovaného environmentálně udržitelné
stavu, budou mít tyto podniky lepší přístup k výhodnějším investicím pro svůj rozvoj.

Vodní audit byl zpracován primárně jako nástroj pro potřeby Operačního programu Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost (OP TAK) v gesci Ministerstva
průmyslu a obchodu. Z tohoto operačního programu je
proto finančně podporován a jeho úkolem je zajistit, aby
finančně podporované projekty v oblasti průmyslového
nakládání s vodou přinášely jen skutečně efektivní řešení. Jde o hloubkovou analýzu, která řeší např.:

A na koho se taxonomie vlastně vztahuje? I přesto, že
nařízení o taxonomii a směrnice o finančním i nefinančním reportingu, na které se nařízení o taxonomii odkazuje, definuje typy podniků, na které se dokumenty vztahují, bylo by velkou chybou se tímto neřídit obecně. Banky
a další investoři již dnes totiž hodnotí, resp. zvažují svoji
finanční podporu projektům právě na základě jejich environmentálních dopadů. Přitom se neptají, zda sám
klient, resp. žadatel, má či nemá reportovací povinnost.

• vodu vstupující a vystupující, kde se sledují konkrétní
zdroje vody pro konkrétní části provozu;
• infrastrukturu, kde se sbírají informace o stavu, údržbě, provozu, servisu nebo stáří vodohospodářských
zařízení vč. otázek na plánování investic nebo řešení
havárií;
• organizační systém, v jehož rámci se definuje odpovědnost za prováděné činnosti a samotná zařízení. Součástí
jsou také otázky na sběr dat – jaká data jsou sbírána, za
jakým účelem, kdo je sbírá, eviduje nebo vyhodnocuje.

Současně musím upozornit, že připravovaná směrnice
o vykazování udržitelnosti podniků (směrnice je známá
pod zkratkou CSRD) se blíží do své finální podoby a v průběhu následujících týdnů, max. měsíců bude schválena.
Ta s sebou přinese nejen standardy pro reporting, ale
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Výsledkem auditu je vyhodnocení rizik a slabých míst.
Pro ta jsou navržena vhodná opatření a k nim jsou uvedeny i odhady investičních nebo provozních nákladů
a stanoveny jejich přínosy z finančního, kvalitativního
nebo kvantitativního pohledu.

Závěr
Odvětví zpracovávající nebo vyrábějící ocel, litinu, hliník
je bezesporu významným znečišťovatelem životního
prostředí. Přesto tento průmysl stále funguje a fungovat
bude. To však neznamená, že budoucnost by nemohla
být lepší, ať už z pohledu dobrovolného přístupu těchto
podniků, nebo povinností vyplývajících ze Zelené dohody, taxonomie, směrnic o finančním a nefinančním reportingu nebo směrnice CSRD. Vodu často bereme jako
běžnou součást našeho života, která tady byla, je a bude.
Možná i z tohoto důvodu proto průmyslové podniky neuvažují o vodě jako o strategické surovině a nezahrnují
ji do svých rozvojových plánů. Pokud bych měl mít jedno přání, rád bych, aby z tohoto článku vyplynula jakási
poučka nebo rada – pokud chce podnik peníze na svůj
rozvoj, musí prokázat, že směřuje k udržitelnému rozvoji.

Pokud hovoříme o vodním auditu, nesmíme samozřejmě zapomenout na otázku sucha. To je zde řešeno
za pomoci aplikace Sucho v krajině (http://www.suchovkrajine.cz/vodni-audit/), kdy se využívají tzv. koeficienty ohrožení suchem pro vybrané zdroje vody. Co
se zde však neřeší, je stav vodního zdroje z celkového
pohledu. Z vlastní zkušenosti tak doporučuji, aby zadavatel vodního auditu, tj. hodnocený podnik žádal po
zpracovateli auditu zajištění provázanosti na krajské
plány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Tyto
plány jsou zpracovávány dle hlavy X zákona o vodách
č. 254/2001 Sb., a mají sloužit jako podklad pro jednání
krajské a ústřední komise pro sucho.

Voda je jednoznačně nenahraditelnou surovinou a vodní
audit nám může pomoci s jejím efektivním využíváním.
Současně nám může také pomoci dosáhnout udržitelného rozvoje a tím pádem zajištění naší budoucnosti.
Jeho hloubková analytická schopnost a část navrhující
opatření je klíčem k těmto oblastem:

Současně doporučuji, aby si hodnocený podnik buď
v rámci vodního auditu, nebo zcela samostatně nechal
zpracovat i hodnocení odpovědného hospodaření s vodou (dále jen OHV). Zpracování hodnocení se řídí metodikou Ministerstva životního prostředí, a pokud hodnocený podnik dosáhne požadovaného počtu bodů, může
požádat o udělení „značky OHV“. Získáním této značky
podnik deklaruje, že s vodou nakládá efektivně a hospodárně a k takovým podnikům by pak měla krajská komise pro sucho při svém rozhodování přihlížet.

• ochrana, zachování a posilování nenahraditelných
vodních zdrojů potřebných pro lidský rozvoj v rámci
Zelené dohody;
• pomoc pro získání výhodnějších investic na rozvoj podniku díky naplnění požadavků nařízení o taxonomii EU;
• prokázání odpovědného chování podniku vůči životnímu prostředí, zaměstnancům a obchodním partnerům díky pozitivnímu výsledku zveřejněné zprávy
dle směrnic o nefinančním reportingu a reportingu
o udržitelnosti;
• zajištění ochrany současné i budoucí činnosti podniku před negativními dopady klimatických změn v podobě sucha a nedostatku vody.
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Aktivity OVVČR a OK ekologické
Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.
Ing. Vladimír Bláha

Oblastní výbor východočeského regionu a Odborná komise ekologická
mají pravidelná zasedání v polovině
každého měsíce s výjimkou června,
kdy se vyráží na výjezdní zasedání,
a července, kdy je čas dovolených.
Letošní výjezdní zasedání se uskutečnilo v Komerční slévárně šedé
a tvárné litiny Turnov a.s. Ve slévárně nás velmi vřele přivítali, poskytli
nám zázemí pro zasedání, občerstvení a následně nás pan metalurg
velmi ochotně provedl provozem
včetně důkladného výkladu a zodpovězení našich zvědavých dotazů.
Prošli jsme celý provoz slévárny
včetně laboratoří. Velice děkujeme
za vlídné přijetí!

Další pravidelnou akcí je seminář Ekologie a slévárenství. Letošní seminář
vyšel na 19. 5. a byl to jubilejní, již 30.
ročník. Hlavním tématem byla voda
– taxonomie vody, hospodaření s vodou apod. – a dále byly diskutovány
obvyklé problémy jako nová odpadová legislativa, omezování skládkování, green deal, energetická krize apod.
Účast 28 posluchačů je možné označit za průměrnou. Celkem vyslechli
9 zajímavých přednášek, jeden přednášející se omluvil z důvodu nemoci.
Kromě účastníků a přednášejících je
nutné poděkovat partnerům, kterých
přes počáteční obavy bylo nakonec
dokonce více než obvykle. Byli to
společnosti EMPLA AG spol. s r.o., LK
Pumpservice, s.r.o., JAP INDUSTRIES
s.r.o., KASI spol. s r.o., KERAMOST,
a.s., MAZZON, Slévárna a modelárna
Nové Ransko, s.r.o., a ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. Již nyní se těšíme

na další seminář, který, jak pevně věříme, proběhne v druhé polovině května roku 2023.
Z připravovaných akcí jmenujme
ještě tematický zájezd, který se již
tradičně koná v polovině října a začíná páteční exkurzí v některé ze
sléváren a pokračuje posezením při
víně ve sklípku v Hustopečích. Pro
letošek máme zatím pozvání do univerzitní slévárny na VUT v Brně.
A pak zbývá již jen závěrečné předvánoční zasedání, kde vzniká plán
akcí na další rok. Všechny akce našeho OV i OK jsou uvedeny na www.
ceskaslevarenska.cz/akce.
Všem našim partnerům a podporovatelům i účastníkům děkujeme za
přízeň a těšíme se na spolupráci
i do budoucna.

Předsedové Ing. Bláha (OK ekologická) a dr. Lána
(OVVČR) poslouchající přednášku zástupce MPO Ing.
Zděnka na téma možností podpory při zavádění úspor
vod a zavádění cirkulární ekonomiky v podniku

Účastníci 30. ročníku semináře Ekologie a slévárenství
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Zpráva ze zasedání Odborné komise technologické – OK 05

Zpráva ze zasedání Odborné komise
technologické – OK 05
Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

předseda OK05

Ve dnech 9.–10. 6. 2022 se ve Zlíně-Malenovicích proběhlo zasedání Odborné komise technologické
při ČSS. Setkání se uskutečnilo ve
spolupráci se slévárnou ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., pod záštitou majitele
a předsedy představenstva pana
Michela Williama Taiariola. Téma
zasedání bylo orientováno na metalurgickou kvalitu litiny a její vliv
na mechanické a technologické
vlastnosti. Setkání započalo návštěvou Baťova mrakodrapu ve správní
budově 21. Zde jsme se v rámci
komentované prohlídky vydali po
stopách historie Zlína, která je velmi

těsně spojena s rozvojem Baťových
závodů. Bylo až dechberoucí slyšet
a částečně vidět dílo Tomáše Bati
a seznámit se blíže s jeho filozofií,
jejíž smyslem bylo navrátit lidem hrdost, vztah k práci a odvahu měnit
sám sebe.
V této náladě jsme pokračovali na
přednášky prvního dne zasedání,
které si na svá bedra vzal doc. Záděra a doc. Roučka. První přednáška měla název „Tavení a metalurgické zpracování litin v závislosti
na tavicím agregátu“ a rozebírala
aspekty spojené s přechodem tavení litiny z kuploven na elektrické
indukční pece. Druhá přednáška
doc. Roučky se zabývala termickou analýzou a spojením s chová-

ním litiny při tuhnutí. Závěrečnou
fází bylo standardní kolečko informací z jednotlivých sléváren a rovněž informace o fungování a akcích ČSS. Druhý den nás přivítal
Ing. Karel Mikulčák, ředitel společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., který
představil slévárnu. Následovala
exkurze a diskuze s pracovníky
slévárny zakončená společným
obědem. Zasedání komise se
účastnilo 30 pracovníků z patnácti sléváren a domnívám se, že pro
všechny to bylo opět obohacující
setkání.
Děkujeme tímto ještě jednou společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., a jmenovitě Ing. Mikulčákovi za jeho velmi
vstřícný přístup a jeho podporu.

Účastníci zasedání Odborné komise technologické
ve Zlíně

Přednáška doc. Ing. Jaromíra Roučky, CSc.
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81. zasedání Odborné komise pro litinu
s kuličkovým grafitem
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

výrobě odlitků z litiny z LKG a rovněž
na grafitizační očkování odlitků z litiny s lupínkovým grafitem (LLG).

Dne 22. 6.2022 se v Praze na ČVUT,
Fakultě strojní, Ústavu strojírenské
technologie, konalo 81. zasedání
Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem (LKG). Zasedání
bylo společné se 55. setkáním slévačů České slévárenské společnosti
středních Čech a bylo spojeno s prezentací firmy METOS v.o.s.

Prezentace firmy METOS v.o.s.

předseda OK03

Účastníky a všechny přednášející
zasedání přivítal doc. A. Mores,
předseda OK03, který zdůraznil, že
vedení ÚST na ČVUT v Praze, FS,
již více než 20 let aktivně umožňuje
tato zasedání konat v Centru
technologických informací. Tyto
slévárenské akce vhodně doplňují
další odborné akce, které se zde
pořádají, především v oblasti
svařování a povrchových úprav. Ústav
provádí pro slévárny a strojírenské
závody zakázkové činnosti hlavně
v oblasti zkoumání struktury odlitků,
chemického
složení,
posudky
z oblasti metalurgie atd. V průběhu
zasedání pozdravil účastníky jednání
zástupce vedoucího ÚST Ing. P.
Rohan, Ph.D.
Jednání bylo spojeno s prezentací
firmy METOS v.o.s., kterou zde zastupoval Ing. Radek Šlajs.
Obsah jednání byl zaměřen na grafitizační očkování po modifikaci při

V hlavní prezentaci firmy METOS
v.o.s. Ing. Šlajs podal základní informace o společnosti, kterou firma
METOS zastupuje v ČR. Firma SNAM
je indická firma, která se specializuje
hlavně na výrobu očkovadel a modifikátorů. Tato firma má zastoupení
prakticky ve všech technicky vyspělých zemích světa. Do ČR se výrobky
firmy SNAM dopravují loděmi nejkratší cestou, tj. přes Suezský průplav. Firma nabízí velký počet druhů
očkovadel na bázi FeSi, legující prvky
jsou Sr, Al, Ca, Ba, Zr. Firma nabízí
rovněž očkovací tělesa o hmotnosti
do 200 g, která jsou umístěna přímo do licí jamky nebo pod vtokový
kůl. Zpravodaj informoval přítomné
rovněž o vývoji cen, které se v současnosti často mění, provádí se přecenění atd., podle aktuální situace
s cenami energií a dopravy.
Podobné informace podal Ing. Šlajs
také o očkovacích profilech s náplní
FeSiSr s názvem WINSTRON, náplní
WIBAR s Ba, WILAN s Ba a La.
Dále zpravodaj podal informaci o výrobě SiC pro metalurgii, kde se v poslední době zvýšila poptávka o 100
%. Při rozpustnosti 1,1–1,2 % je SiC
levnější než FeSi. Velmi zajímavá je
kombinace SiC + „oplatky“, to jsou
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nauhličovadla, což zaručuje při použití SiC také dobré nauhličení. Pro
účastníky zasedání zpravodaj podal
přehled teorie očkování grafitických
litin, vhodná množství očkovadla
jsou:
pro LLG: 0,15–0,40 (0,25 %)
pro LKG: 0,30–0,60 (0,50 %)
Velmi zajímavý byl rovněž detailní
rozbor vlivu prvků Ba, Sr, Al, La, Zr, Mn
v očkovadlech a podrobné vysvětlení nauhličovacího mechanizmu při
výrobě LKG a LLG. Také to platí i pro
podrobný výklad nutnosti provádět
termickou analýzu grafitických litin
jako základ pro řízení průběhu tavby.
Firma Metos připravila pro účasníky
zasedání rovněž podrobné prospekty s nabízenými výrobky, s přesným
uvedením chemického složení.
Průběh jednání
Ing. Jan Bredl ze slévárny Metalurgie
Rumburk s.r.o. ve svém příspěvku
sdělil, že provádějí experimenty se
snížením obsahu surového železa
do rotační pece při výrobě LLG – obsah snížili o 25 %. Tyto experimenty
byly spojeny s důkladnými zkouškami očkování. U LLG se očkování provádělo v licí jamce pomocí
očkovadla OPTIGRAN, přímo ve formě byly zaformované svislé vývrty
s průměrem d = 30 mm pro odlití tyčí
pro zjištění mechanických vlastností. Další zkoušky provedli s očkova-
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dlem SUPERSEED, očkovadlo bylo
nasypáno na dno pánve. Vyhodnocením výsledků obou systémů se zajistilo zvýšení hodnot meze pevnosti
v tahu Rm. V budoucnu budou hlídat
obsah Mn, který byl příliš vysoký
hlavně obsah P. Slévárna bude pokračovat v experimentu se snížením
obsahu surového železa ve vsázce.
Dále zpravodaj informoval o zkouškách s očkováním plněným profilem
na modifikačním zařízením PROGELTA při výrobě odlitků z LKG. V této stanici se provádí modifikace i očkování.
Proběhly i zkoušky s očkováním do
proudu kovu a byla provedena kontrola pomocí termické analýzy systémem AccuVo. Při těchto zkouškách
se zjistilo, že tzv. primární očkování
nedalo žádné výsledky a lze jej proto vynechat. V těchto zkouškách se
bude pokračovat a hledat optimální
celkový systém, to je primární očkování, modifikace, sekundární očkování pomocí plněného profilu, další
možnosti očkování.
Ing. J. Havrda ze Slévárny, s.r.o.,
Nové Město nad Metují, ve svém
příspěvku sdělil, že v této slévárně
se při výrobě odlitků z LKG používají
dvě metody modifikace:
– metoda polévací s použitím
modifikátoru Elmag s přikrytím
malou
vrstvou
očkovadla
Inoculin. V licí jamce jsou pak
umístěny očkovací bloky zvolené
podle hmotnosti odlitku;
– metoda in-mold, ve formě je
komůrka s modifikátorem Lamet
5504, očkovadlo, keramické
sítko. Kov má přesně určené

chemické složení s nízkým
obsahem Pmax. 0,015 %.
Je zajímavé, že metoda in-mold se
v ČR pravidelně používá při výrobě
LKG pouze ve 2 slévárnách u strojního formování do bentonitových
formovacích směsí. Je také nutno
ocenit, že tato slévárna používá pro
formování odlitků tzv. „ruční práce“
anorganická pojiva typu GEOPOL.
V ČR tato pojiva používají pravidelně pouze 2 slévárny, které vyrábějí
odlitky ze slitin železa (u LKG a LLG
slévárma v Novém městě nad Metují, u ocelových odlitků Slévárna Chomutov a.s.).
Dr. Ing. M. Grzinčič, který zastupuje
výrobce zařízení termické analýzy
s kelímky AccuVo, společnosti
Apromace GmbH a TSK GmbH,
ve svém příspěvku představil
projekt u zákazníka, který taví LKG
v indukčních pecích. Projekt
realizoval zadání, které je poslední
týdny velmi aktuální a v Německu
se projevuje extrémním zájmem
o modernizaci analytických metod
v tavírnách, protože s velkými
změnami dostupnosti a cen surovin
se zvýšila metalurgická neshoda
a výrobní náklady. Při standardních
metodách se nedaří rychle nalézt
účinná řešení. Do popředí vystupuje
potřeba zlevnit výrobu, a proto
slévárny hledají řešení, jak odlévat
bez nálitků díky velmi přesně řízené
metalurgii. Zákazník tak získá spolu
s metalurgickým poradenstvím
relativně
novou
metodu
TA,
kompletní
digitalizaci
procesu
výroby včetně automatického řízení
dávkování modifikátoru a následně
očkovadla
pomocí
plněných
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profilů. Aplikovat lze stejný přístup
i v neautomatizované výrobě, kdy
se taviči zobrazuje doporučené
dávkování na displeji. Na základě
vsázkování, změřených výsledků
a
expertního
matematického
modelu, který slévárna získá po
určité době používání systému
(zpětná vazba z metalografické
analýzy a dalších zkoušek včetně
neshody), se praktikuje dávkování
pro každou tavbu zvlášť. Slévárna
takto získá spolehlivý nástroj
pro stabilizaci vhodně zvolené
teploty likvidu s přesností ± 2 °C
a originální možnost porovnat
tuhnutí
modifikované
taveniny
s tuhnutím ovlivněným očkovadlem
nebo očkovadlem a sírou v kelímku
AccuVo. Pokud se odebere vzorek
finální kvality, lze porovnáním
s tuhnutím ovlivněným dodatečným
očkováním v AccuVo posuzovat
vlastní sériové očkování. Volně
sypané očkovadlo v otevřeném
kelímku nelze použít pro kvalitativní
hodnocení stavu taveniny, když
vzorek od vzorku bude jeho
distribuce v objemu taveniny odlišná.
Znalosti konstrukce kelímku AccuVo
zajišťuje vedle konstantního objemu
kovu dokonalou distribuci očkovadla
v objemu vzorku, a tak lze posoudit
dávkování množstvím 0,01 až 0,1
%. Takto lze v rámci testu účinně
posoudit např. výdrž očkovacího
účinku, kdy se dají vzorky odebírat
z licí pánve každých 90 s a sledovat
kompletní charakter tuhnutí jak
originální taveniny (jedna dutina
AccuVo kelímku), tak reakci na
dodatečné očkování v druhé dutině
AccuVo. Samozřejmostí je využití
metody prověření vlivu různých typů
očkovadel nebo kvalitativní přejímku
očkovadla. Výrobce totiž nabízí
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dodávky kelímků s očkovadlem,
které mu zašle slévárna. Diferenční
termická analýza s kelímky AccuVo
s mimořádnou reprodukovatelností
měření je na trhu od r. 2002, počet
zákazníků ve světě je cca 300
od Německa až po Čínu.
Doc. Ing. L. Socha, Ph.D., z VŠTE
České
Budějovice
ve
svém
příspěvku sdělil, že ve slévárně
KOVOSVIT MAS Sezimovo Ústí se
v současnosti vyrábějí složité odlitky
skříní z materiálu EN-GJS-400-18-LT
se zaručenou hodnotou nárazové
práce
(vrubová
houževnatost)
při –20 °C. Pro tyto odlitky bylo
navrženo chemické složení s nízkým
obsahem Mn = 0,10–015 %. Slévárna
provedla řadu taveb s použitím
metody polévací s modifikátorem
FeSiMg 731 s primárním očkováním
(předočkováním) a s hlavním
očkováním pomocí očkovacích bloků
Germalloy P800. U zkouškových
taveb byly prověřeny různé poměry
vsázkových surovin s cílem snížení
podílu surových želez a se zvýšeným
podílem
vratného
materiálu.
V průběhu experimentálních taveb
byla prováděna termická analýza,
byly prověřovány různé varianty
metalurgického pochodu odléváním
formiček AccuVo. Současně byla
hodnocena mikrostruktura z hlediska
požadované
feritické
základní
kovové hmoty a vyhodnocování
tvaru grafitu. Pro úspěšné zvládnutí
výroby byla provedena simulace
průběhu
tuhnutí
vybraného
odlitku s nejvyššími požadavky.
Prověřováno bylo rychlostní pole
plnění odlitku, průtočné množství
kovu, zaplnění vtokových zářezů,
nebezpečí zahlceného vzduchu,
napěťové stavy a hlavně predikce

možností výskytu ředin v odlitku.
Slévárna provádí rovněž modikaci
pomocí plněného profilu, proto bylo
provedeno srovnání obou těchto
metod modifikace.
O způsobu grafitizačního očkování
LKG a LLG ve Slévárnách Třinec a.s.
informoval Ing. J. Trombík. Tento
podnik má dlouholetou tradici,
letos uplynulo 180 let od zahájení
výroby odlitků. V současnosti se
zde vyrábí velké množství položek
o hmotnostech do 30 000 kg. Ve
svém příspěvku zpravodaj vysvětlil
teoretické
základy
očkování
vnášením vhodných očkovadel do
taveniny – vliv povrchového napětí
taveniny, podobnost krystalové
mřížky, homogenní a heterogenní
nukleace atd. Slévárna vyrábí kromě
odlitků z LKG i odlitky z grafitické
oceli, materiál je určen pro odlévání
válců. Zajímavá je informace, že
ve slévárnách Třinec a.s. byly
nově
instalovány
modifikační
a očkovací stanice pro výrobu
odlitků z LKG o hmotnostech do
20 000 kg a očkování grafitické
oceli o hmotnostech odlitků do 32
000 kg pro výrobu válců, očkovadlo
je SiCaBa. Pro očkování velkých
a hmotných odlitků z materiálu ENGJS-400-15U se používají očkovací
bloky P20, startovací bloky P800,
typ Germalloy. Při výrobě těchto
hmotných odlitků se dosáhla
feritická struktura, grafit VI vždy
více než 90 %. Zajímavé jsou rovněž
údaje o očkování válců velkých
rozměrů vyráběných z grafitické
oceli (C cca 2,0 % + Cr, Ni, Mo)
pomocí plněného profilu. Slévárna
používá na automatické formovací
lince rovněž očkování kovu pomocí
podavače MSI nebo pomocí
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očkovacích bloků v komůrce ve
formě, je to tedy očkování in-mold.
Závěrem zpravodaj sdělil, že obě
metody očkování jsou z hlediska
dosažených struktur v odlitcích
velmi účinné.
Ing. P. Sýkora, CSc., podal podrobnou
informaci
o
zkušenostech
s použitím očkovacích tělísek
v průběhu rozšiřování výroby LKG
koncem minulého století. Tato
tělíska byla pevně připevněna ve
vtokové jamce a v průběhu lití se
odtavovala modifikovaným kovem.
Ve vtokové jamce se používala
startovací tělíska a další, větší, tak,
aby bylo zaručeno rovnoměrné
očkování a snížení odeznívajícího
účinku s časem. Zpravodaj přesně
popsal tvary vtokové jamky, umístění
tělísek, případné umístění cedítek
a velikost odstruskovače. V tehdejší
době byly rovněž velké problémy
s dodávkami kvalitních surových
želez, často tato železa měla vysoký
obsah síry. Zkoušky byly prováděny
na odlitcích skříní drážních motorů
z LKG a rovněž na zkouškových
odlitcích typu hranolů s různými
tloušťkami stěn – i tloušťkou
stěny 600 mm. Sledoval se výskyt
chunky grafitu, tvar a velikost
grafitu, základní struktura a sklon ke
stahování. Všechny tyto zkušenosti
platí i v současné době. V roce 2022
probíhají zkoušky s možností použití
očkovacích tělísek při odlévání
odděleně litých vzorků tvaru kruhové
tyče dle ČSN EN 1563 pro zjišťování
mechanických vlastností. U těchto,
z hlediska opracování výhodných
kruhových tyčí, často nevycházejí
mechanické hodnoty. Zpravodaj
provádí porovnání odlévání kovu do
formy se zkouškou běžným nalitím

Z činnosti ČSS

81. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem

kovu a zkoušky s litím kovu přes filtr
s usazeným očkovacím tělískem.
Doc. Ing. B. Skrbek, CSc., z TU Liberec
sdělil poznatky s možnostmi třídění
litiny podle tvaru grafitu pomocí
ultrazvukové
kontroly.
Zjištěné
informace o grafitu určují u litin
materiálové vlastnosti. Rychlost
šíření
ultrazvuku
materiálem
při třídění materiálu se provádí
systémem Krautkramer DMV-DL
a DMS-2TC. Zpravodaj upozornil, že
na správné identifikaci grafitu má
vliv i případné provedené tepelné
zpracování, hlavně normalizační
žíhání, žíhání na snížení vnitřního
pnutí i žíhání na odstranění
cementitu ve struktuře. Pro slévárny
z toho vyplývá, že je nutné třídit
odlitky z LLG i LKG na nežíhané a na
případně žíhané. Ultrazvukem, při
vyhovujícím tvaru grafitu, lze změřit
i jeho střední velikost. Zpravodaj
informoval rovněž o možnosti
prověrky mechanických vlastností
pomocí strukturoskopu TELIT, vzor
17836 – lze stanovit Rm, Rpo2, A,
HBW, E a informace o grafitu.
Doc. A. Mores ve svém příspěvku
sdělil,
že
slévárny
železa
v České republice mají poměrně

málo
slévárenských
odpadů
z formovacích směsí, které je
nutno skládkovat. Jiné průmyslové
oblasti produkují těchto odpadů
mnohonásobně více.
Celkové odpady formovacích směsí
v roce 2020:
-

60 000 tun z bentonitové
formovací směsi;
88 000 tun z organických
samotvrdnoucích směsí;
12 000 tun z anorganických
formovacích směsí;

celkem 160 000 tun odpadů z českých sléváren v roce 2020.
Nadále však platí pro slévárny LKG
nepřijatelná a nesplnitelná tabulka
10.1 z předpisu č. 294/2005 s limitem pro obsah niklu Nimax 80 mg/
kg suš. Ve skutečnosti v odpadu
z bentonitové směsi je obsah Ni obvykle dvou- i vícenásobný.
V současnosti je v ČR 55 sléváren,
které vyrábějí odlitky z LKG. Jsou
zde zahrnuty rovněž slévárny oceli,
které vyrábějí i LKG. Nutno podotknout, že z celkového počtu sléváren
vyrábějících LKG přibližně polovina

sléváren vyrábí odlitky z LKG v malém množství.
LKG metodou modifikace pomocí
plněného profilu vyrábí 22 sléváren,
některé z tohoto počtu používají
modifikaci přelévací i modifikaci plněným profilem. Stále více sléváren
zavádí metodu modifikace pomocí
plněného profilu.
Ocelové odlitky pak v ČR vyrábí 20
sléváren.
Jednání s náročným a obsažným programem se zúčastnilo
35 účastníků. Jednání bylo velmi
úspěšné, předneseno bylo celkem
9 výborně a pečlivě připravených
příspěvků. I přes časovou náročnost programu byl prostor pro dotazy a diskuzi. Předseda OK pro
LKG považuje toto zasedání, v pořadí již 81. od roku 1979, za jedno z nejlepších. Naše poděkování
patří všem přednášejícím, z nichž
mnozí přijeli z velkých vzdáleností,
rovněž vedení Ústavu strojírenské
technologie
na
ČVUT,
FS,
a obětavým pracovníkům tohoto
ústavu, kteří mají již tradičně velký
podíl na úspěšném průběhu našich
zasedání.

Účastníci 81. zasedání OK pro LKG v prostorách ČVUT,
FS, ÚST

Doc. Mores a Dr. Ing. Grzinčič
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Workshop podskupiny NTL – zahájení činnosti
odborného týmu
Ing. Milan Luňák

TOP Alulit s.r.o.

Myšlenka, jež se zrodila během kuloární diskuze při Slévárenských
dnech před několika lety, nyní dostala svůj první reálný obraz. Tímto
zhmotněním myšlenky bylo nejprve
založení sekce na velmi dobře známých webových stránkách www.
podtlakem.cz, které pravidelně informují a udržují v bdělosti členy
Odborné komise pro lití pod tlakem
označované jako OK06 při ČSS.
A poté především konání workshopu úzce specializovaného na nízkotlaké odlévání hliníkových slitin.
Zmíněný workshop, který se konal
23.06.2022 v kongresovém hotelu
Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy byl
zároveň jakousi iniciační pracovní
schůzkou podskupiny NTL.
Své místo v programu našly před-

nášky jak dodavatelů, tak sléváren
a věřím, že to byl vyvážený koktejl
odborných informací, novinek a zajímavostí přímo z praxe či následně
implementovatelných do reálných
provozů sléváren. V chronologickém shrnutí uvedených přednášek
byly na workshopu představeny následující: Úvodní slovo Ing. Václava
Krňávka – předseda OK 06, Vize
a princip fungování podskupiny NTL
Ing. Milanem Luňákem – koordinátor podskupiny NTL a dále odborné
přednášky. Zahajovací technickou
prezentací bylo představení možností podpory a především novinek
od firmy PYROTEK CZ s.r.o. Ing.
Lubomírem Smolenem. Předané
informace byly jasně zaměřeny na
problematiku nízkotlakého odlévání. V diskuzi na závěr posluchači
aktivně probírali vícekomorové pece
se spodním ohřevem a problematiku sítek ve vtokových soustavách
odlitků.

Úvodní slovo předsedy OK 06 Ing. Václava Krňávka

Poté následovaly dvě případové studie ze slévárenského provozu představené a komentované zástupcem
společnosti BENEŠ a LÁT a.s. Bc.
Karlem Horkým. Tematicky byly zaměřeny na optimalizace, a to jak na
tvarové změny odlitku při migraci
mezi výrobními technologiemi, tak
teplotu ocelového zálitku vloženého
do trvalé formy pro NTL odlévání.
V případě prvně zmíněného se jednalo o přesun výroby z vysokého
tlaku na tlak nízký a s tím spojené
úskalí rozdílných technologií a druhé téma představilo přístup k řešení
předehřevu a samotnému zalévání
ocelových předmětů do hliníkových
odlitků při technologii NTL.
Po obědové přestávce program pokračoval velmi komplexní prezentací dr. Ireny Kubelkové ze společnosti
Laempe + Panáčková s.r.o., kde
bylo hlavní náplní představit novinky a možnosti řešení následných či

Přednášející Ing. Lubomír Smolen
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ní firmy Rösler. I po této přednášce
probíhala delší a velmi konstruktivní
debata ohledně dosavadních zkušeností z provozů sléváren.

Přednášející Ing. Irena Kubelková, Ph.D.

podpůrných operací pro odlitky z Al
slitin. Jako příklad lze uvést výrobu
pískových jader, automatizované odjádrování a pokročilé automatizace
v oblasti apretace odlitků a nebylo
opomenuto ani finální tryskání dílů
s uvedením patentovaného systému obsaženého v tryskacím zaříze-

Jako poslední kapitola programu
byla uvedena opět případová studie
ze „života“ slévárenského technologa, kdy bylo velmi prakticky a inženýrským přístupem nastíněno řešení konkrétního odlitku vyráběného
litím na NTL stroji. Protože se jednalo o poslední příspěvek, bylo možné dlouze diskutovat a debatovat
technické a technologické aspekty
a tato diskuze byla z pohledu slévárenského technologa rozhodně velmi inspirativní.
Pozitivně byl již v průběhu zasedání
hodnocen počet zastoupených sléváren, jejichž množství bylo pro akci
menšího rozsahu se svými celkem
18 účastníky výrazně nadprůměrné.
Zastoupeny byly jmenovitě tyto společnosti a instituce: TOP Alulit s.r.o.,
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BENEŠ a LÁT a.s., PYROTEK CZ
s.r.o., Laempe + Panáčková s.r.o.,
ČVUT Fakulta strojní, ALUMETALL
CZ s.r.o., UNITHERM Group a.s., VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA a.s., RONAL ČR s.r.o., FINALCAST s.r.o., Aluminium Group a.s., TIESSE PRAHA
s.r.o., ŠEBESTA-služby slévárnám
s.r.o. a Slévárna a modelárna Nové
Ransko s.r.o.
Akce byla již bezprostředně po
svém ukončení účastníky velmi
kladně hodnocena a dozajista
uspořádáme další pracovní setkání. Rovněž nepochybuji o vyšší
účasti v budoucnu a také je znatelný i zájem přednášejících, kteří
zájem uvést své prezentace měli,
avšak z časových důvodů již nebylo možné v tomto termínu realizovat. Všichni zájemci o technologii
NTL a celkově dění odehrávající se
kolem této licí metody sledujte již
výše zmíněné webové stránky či
přímo kontaktujte mne, koordinátora této podskupiny.

Slévárenské akce

Konferencia SPOLUPRÁCA 2022

Konferencia SPOLUPRÁCA 2022
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

vedúca katedry technologického
inžinierstva SjF
Žilinská univerzita v Žiline

V dňoch 27.–29. apríla 2022 sa v hoteli
Diplomat v Rajeckých Tepliciach uskutočnila už XXVIII. medzinárodná vedecká konferencia slovenských, českých
a poľských zlievačov SPOLUPRÁCA –
WSPOLPRACA – SPOLUPRÁCE 2022.
Konferenciu striedavo organizuje Wydzial odlewnictwa Akademie gorniczo
-hutniczej v Krakove, VŠB – Technická
univerzita, Fakulta materiálově technologická, a Strojnícka fakulta Žilinskej
univerzity v Žiline, Katedra technologického inžinierstva. V tomto roku sme sa
čestnej a zodpovednej úlohy organizátora zhostili my, Žilinčania.
Konferenciu zahájila vedecká garantka konferencie prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., ktorá v krátkom príhovore pozdravila účastníkov konferencie
a zaželala zdarný priebeh rokovaniam
v sekciách a veľa získaných vedeckých, ale aj odborných poznatkov.

Jednanie konferencie podporili aj významní akademickí funkcionári, ako
pani dekanka Fakulty metalurgie, materiálov a recyklácie z TU Košice doc.
Vasková; prodekanka Wydzialu odlewnictwa AGH Krakow dr.hab.inž. Katarzyna Major-Gabrysz a ďalší významní
hostia z akademickej obce a praxe.
Hlavným cieľom a zameraním konferencie bolo podať súhrnný prehľad
o súčasnom stave budúcnosti a trendoch v týchto oblastiach: ovplyvňovanie kryštalizácie zlievarenských zliatin,
metalurgie železných a neželezných
materiálov, zlievarenské konvenčné
a nekonvenčné technológie, formovací materiály, tepelné spracovanie, využitie simulačných programov v zlievarenstve, výroba prototypov na rýchlu
výrobu modelov, aditívne technológie,
filtrácia zliatin, metalografická analýza zlievarenských zliatin, nekonvenčné hodnotenia zlievarenských zliatin,
opravy odliatkov a ekológie spracovania.
Výstupy z konferencie budú po kladnom recenznom konaní uverejnené
v časopisoch kategórie CC a WOS.
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Na konferencii sa aktívne zúčastnil
účastníci z 5 poľských univerzít (AGH
Krakow; Politechnika Slaska, Gliwice;
Politechnika Świętokrzyska, Kielce;
Krakowski Instytut Technologiczny;
Politechnika Warszawska) 3 českých
(VŠB TU, Fakulta materiálově technologická Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní,Technická
Univerzita v Liberci, Fakulta strojní)
a 3 slovenských univerzít. Prax zastupovali účastníci z firiem Consolidated Precision Products Poland Sp.;
DETYCON Solution s.r.o, Liberec; KERAMOST, a.s., Most, IGV technológie
s.r.o., Žilina, Nemak Slovakia s.r.o.,
Žiar nad Hronom.
V rámci neformálneho programu konferencie sa uskutočnil výlet do rázovitej
obce Čičmany a Rajeckej Lesnej, zdatnejší účastníci vyšli na Lietavský Hrad.
Bezprostredné ohlasy účastníkov na
program a usporiadanie konferencie
boli veľmi pozitívne, a preto organizačný tím zložený z mladých pracovníkov Katedry technologického inžinierstva si zaslúži poďakovanie za veľké
úsilie a hladký priebeh konferencie.

Slévárenské akce

Reportáž ze světového slévárenského summitu v New Yorku

Reportáž ze světového slévárenského
summitu v New Yorku
Ing. Jan Kocian

UXA, spol. s r.o., Brno

Po dvouletém odkladu a za účasti
asi 100 delegátů se ve dnech 9.–10.
5. 2022 uskutečnila prestižní slévárenská akce: World foudry summit
v New Yorku. Mezi delegáty byli především Američané a Evropané, zástupce z Japonska, Koreje, Turecka.
Z České republiky se této události
zúčastnil Ing. Jan Kocian ze slévárny UXA. Dlouhodobé odložení společenských akcí způsobilo obrovskou
touhu po osobním setkání a navazování nových kontaktů. Jak přednášející, tak posluchači doslova hltali
každé slovo, úroveň přednášek byla
nevídaná. Vrcholem byla přednáška
inovátora a filantropa Deana Kamena, držitele desítek čestných doktorátů, zakladatele firmy DEKA nebo
globálního projektu FIRST.GLOBAL
pro technicky nadané děti, inspirativního člověka, vynálezce automatického dávkovače inzulinu, vozítka

SEGWAY, iBot vozítka pro postižené,
bionické ruky, domácího přístroje
na dialýzu a dalších vynálezů, který
řekl, že „Inovátor je ten, který doplní
poslední chybějící součástku". Jako
vizionář vidí budoucnost v převodovkách a jejich přesné slévárenské
výrobě.
Dale Gerard z General Motors hovořil
o tom, jak pomocí ICME – Integrated
Computational Materials Engineering
získat obrovské úspory na materiálu,
zmetcích. Díky dostupnosti technologií průmyslu 4.0. Tvrdí, že nyní je
správná doba na jejich pořízení, protože jsou již ověřené a jsou dostupné,
protože jejich vývoj je zaplacený.
Don Huizenga, předseda americké
slévárenské společnosti, přednášel
o leadershipu v chaosu. Krásně poukázal na to, že chaos je odvěké právo přírody dělat věci správně, zatímco pořádek je nedosažitelným snem
člověka. Proto chaos, který prožíváme, nás posune víc než pořádek,
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který se snažíme (marně) nastolit.
Bernd Lange, významný poslanec
evropského parlamentu (od roku
1994), jasně hovořil o tom, kam se
Evropa dále vydává. Volný obchod
jako nejlepší lék na současné neduhy, aktuálně vyjednávají s Indií
a Chile o volném obchodu s Evropou. Bohužel z druhé strany zejména trumpovské části USA a Číny nastává demontáž volného obchodu.
Čína se uzavírá do sebe a „kašle“ na
svět. Trumpovská politika má uvnitř
USA stále velký vliv. Je naprosto
přesvědčený, že v boji s klimatickou
změnou je nutné přitvrdit. Naštěstí
jako součást nezávislosti na fosilních palivech. Proto nás v příštích
letech v Evropě čekají obrovské investice v energetickém sektoru do
nefosilních technologií. Včetně jaderných technologií.
Ataman Ozyildirim, ekonom, probíral dopady rusko-ukrajinského
konfliktu na evropskou i světovou

Slévárenské akce

Reportáž ze světového slévárenského summitu v New Yorku

ekonomiku. Čeká nás dlouhé období
inflace. Některé produkty nebudou
dostupné, nebo velmi omezeně. Svět
se fragmentuje a hrozí riziko recese.
Euro oslabí vůči dolaru, nastává fáze
deglobalizace.
Zde bylo velmi zajímavé pozorovat
rozpor mezi politikem z EU, který žije
v jiném světě než my ostatní.
Velkým tématem byla otázka nedostatku odborníků ve slévárenství.
Tři různí řečníci se k tomuto tématu
doby vraceli ve svých přednáškách.
Keith Denholm z anglické slévárny
Gringer & Worrall sází ve firmě na
tiskárny jader, Magmu, ICME a lidi ve
firmě vychovává jako své děti. Podporuje je v tom, co jim jde, a nasnaží se je nutit do věcí, ve kterých se
cítí nešťastní. Kolega z Dotson Iron
Foundry vidí, jak mladí lidé generace Z nemají zájem pracovat více než
na 60 % (ovšem za 100 % mzdy).

Proto využili jejich neustálé touhy si
hrát a být s někým v kontaktu, takže
mají ve slévárně tréninkové videohry
a i technologie ve výrobě používají tak, aby výsledky své práce mohli
jejich uživatelé navzájem sdílet. Touha pochlubit se na sociální síti je prý
motivuje k lepším výkonům i kvalitě.
Slévárnu představují jako high-tech
průmysl, nikoli jako hlučný, špinavý
a zapáchající těžký průmysl z dob
průmyslové revoluce.
Lizeth Baliet z Neenah foundry hovořila o trendu zaměstnávání žen v těžkém průmyslu. Představila studii,
dle které do roku 2030 vzroste podíl
pracujících žen v oboru metalcasting
o 20 % na 35 %, tzn více než třetina
pracovníků sléváren budou ženy.
Abychom uspěli, srovnal slévárenský
byznys John Hallworth, zástupce nástrojárny a modelárny Shapers, se
závodem jachet. Nejprve musíme vy-
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myslet strategii závodu (ve slévárně,
zda investovat nebo divestovat, růst
nebo se zaměřit na core business
nebo jen optimalizovat). Poté následuje taktika (na jachtě i ve slévárně
musí být klíčoví, kvalifikovaní lidé se
společnou kulturou a dobrou komunikací mezi sebou). Aby závod šel vyhrát, chtě nechtě musí mít leadership
– vůdcovství. Leader totiž nastavuje
strategii a leader uvolňuje peníze.
A v samotném závodě jde o to, aby
nevázla komunikace, vládla týmová
spolupráce a hlavně, aby všichni věřili, že mohou uspět.
Celou konferenci provázela nesmírná pohoda a radost z opětovné
možnosti osobního setkávání. Na
závěr akce pořadatelé připravili plavbu okolo Manhattanu s večeří a číší
vína. Výjimečné prostředí, výjimečná
akce a výborní účastníci 100% stojí
za návštěvu podobných světových
akcí i v budoucnu.

Slévárenské akce

Reportáž z mezinárodního slévárenského veletrhu EUROGUSS 2022

Reportáž z mezinárodního slévárenského
veletrhu EUROGUSS 2022
Ing. Milan Luňák

TOP Alulit s.r.o.

Tento příspěvek je pohled očima
slévárenského technologa a zároveň technika s ambicí rozvíjet nejen
slévárenskou výrobu svého zaměstnavatele a stejně tak slévárenského

nadšence s nutnou dávkou entuziazmu. V této reportáži si dovolím
uvést mé vlastní pohledy, názory
i závěry z doby strávené na norimberském výstavišti.
Jsem přesvědčen, že tento veletrh
se specializací na slévárenskou
výrobu a vším, co k ní patří, není

pro čtenáře tohoto článku žádnou
neznámou a mnozí z vás byli také
v termínu konání od 8. do 10. června
tohoto roku přítomni.
I letos držel tento mezinárodní veletrh laťku velmi vysoko a každý,
kdo jej navštívil, musel být spokojen
nebo přinejmenším musel uznat,

Příklad expozice rozlehlých odlitků sloužících jako uložiště baterií pro e-mobilitu

Příklad odlitku vyrobeného technologií lití s protitlakem

Část expozice reprezentující české společnosti

Názorná demonstrace využití Al odlitků při konstrukci
sportovního vozu Audi
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že se jedná o úspěšnou třídenní
akci tohoto ražení, kterých v Evropě mnoho není. Čísla vystihují fakta
většinou jasněji a zřetelněji než slova, zde jsou tedy ta nejpodstatnější.
Na veletrhu vystavovalo 641 vystavovatelů z 36 zemí světa. Počítadlo
návštěvníků se zastavilo na čísle
10 707 a cestu do Norimberku vážili
lidé z 61 zemí světa.
Již před vstupními turnikety byla
cítit atmosféra velkého nadšení návštěvníků umocněná jakýmsi hladem po obdobných akcích, který
přineslo období Covidu 19. V této
postcovidové době skutečně každý
sympatizant slévárenského oboru
ocení veletrh této velikosti, pestrosti
plynoucí v účasti vystavovatelů z celého světa.
Avšak u vystavovatelů v letošním
ročníku rozhodně převažovala Evropa, až pro mě bylo poměrně překvapivé, že asijský kontinent nebyl tak
výrazně zastoupen, jako tomu bylo
v minulých ročnících.

pak v branži odlévání hliníku, a to
jakýmikoliv technologiemi. I když
nejen na tomto veletrhu minimálně
z pohledu kvantity hraje suverénní
prim vysokotlaké lití.
Během důkladného prozkoumávání všech dostupných expozic jsem
stále více nabýval dojmu, že zdaleka nejen slévárny a dodavatelé zde
ukazují svoje trumfy a úspěchy, ale
bylo možné pozorovat propojení
výzkumu a vývoje s komerčními
produkčními firmami. Jako jednoho z velmi signifikantních zástupců
uvedu např. Fraunhoferův institut.
Oblast, která velmi pokročila, je rozhodně široké portfolium společností nabízejících „pouze“ inženýring,
tedy nemají své vlastní výrobní možnosti. Inženýring v podobě řešení
konformního chlazení licích forem
nebo alespoň jejich částí, optimalizace výroby včetně slévárenských
simulací a také tvorby virtuálního

dvojčete celé slévárny a řešení různých modelových situací. Velmi hluboko do povědomí slévárenských
inženýrů pronikl optický 3D sken,
termokamerové systémy integrované do výrobních pracovišť atd. Velmi
blízko k tomuto tématu měla také
oblast moderních aditivních technologií, která zaujala již polovinu jedné
z výstavních hal, jichž bylo celkem
čtyři.
Jakýmsi mottem celého veletrhu
byla e-mobilita a udržitelnost – tato
hesla byla vidět skutečně na mnoha
místech a stále nám připomínala
celosvětový trend posledních několika málo let.
Rozhodně nechyběli tradiční velcí
hráči, ale to nikoho nepřekvapí a je
to dobrým zvykem. Takříkajíc velcí
hráči zastupují jak dodavatele do
slévárenských výrobních provozů,
tak samotné produkční slévárny
především z oblasti automotive.

Překvapilo mě, že se mezi vystavovateli vyprofilovaly i nové slévárny,
řekněme menší či střední velikosti, což je známka profitu našeho
slévárenského oboru obzvláště

Hliníkové odlitky našly už své místo
v nabíjecích stanicích elektromobilů

Aditivní technologie do slévárenství již neodmyslitelně patří
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Jeden z opravdu „neuvěřitelných“
odlitků
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Byl jsem potěšen, že v široké paletě představovaných odlitků byly jak
odlitky z méně častých slitin neželezných kovů (myšleno v porovnání
s hliníkovými slitinami), jako jsou zinek a hořčík. Je třeba zmínit i méně
zastoupené licí technologie, které
nabízely velmi zajímavé odlitky. Nyní
je řeč o technologii nízkotlakého odlévání, odlévání s protitlakem a také
inovativní technologie rheocasting
a squeeze casting. I když na tyto
technologie bylo zaměřeno jen tolik
expozic, které by bylo možné spočí-

tat celkem na prstech obou rukou.
Oku lahodící bylo několik představení použití hliníkových odlitků na
osobním automobilu, a to jak se
spalovacím motorem, tak ze stále
se rozšiřující flotily e-mobility napříč
celým světem.
Technologicky velmi zajímavé a především finančně přínosné se jeví
myšlenky směřující ke sdružování
více výrobních operací do jednoho
celku v podobě nějakého výrob-

ního zařízení. Pro příklad to je automatizované apretační centrum
s možností obrábění hrubováním či
vícekomorové pece případně osazené odplyňovací jednotkou pro celý
metalurgický proces v jednom. Dojde tedy k natavení, rafinaci včetně
odplynění, případně řízenému naplynění taveniny a udržování na licí
teplotě, tak aby byla tavenina připravena k použití do licího zařízení
kontinuálně a produktivita výroby
dosahovala svých maximálních
možností dle OEE kritéria.

Skutečné výrobní skvosty – perfektní ukázka vrcholu
vysokotlaké produkce Al odlitků

Model řešení celého pracoviště tlakového lití – pro veletrh velmi vhodné řešení prezentace

Další z modelových řešení – v tomto případě efektivní
řešení tavírny

Díly dodávané exkluzivním zákazníkům z oblasti motosportu
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Heslo „Strukturální díly všude, kam
se podíváš“ je více než hodící se
a vystihující výstavky všemožných
hliníkových odlitků.
Svá zastoupení zde měla i podpůrná odvětví sléváren jako nástrojárny a modelárny potažmo detekční
systémy zajišťující systém kvality,
mezi které patří RTG zařízení, laserové značení dílů pro jejich zpětnou
dohledatelnost či různé automatizované optické kontroly fungující na
principu obrazové shody.
Poměrně nadčasově na mě působilo několik expozic s holografickou
projekcí odlitků. Představení bylo
efektní, a tedy rozhodně splnilo svůj
účel, každopádně mě tato pastva
pro oči „přitáhla“ a informace jsem
velmi rád nechal difundovat do
mého povědomí.
Již jsme si zvykli, že nedílnou součástí slévárenství jsou simulační

softwary. Zde tomu nebylo jinak
a nejvýraznější stopu zanechal software MAGMA, jelikož tato firma
měla nejvýznamnější stánek vzhledem ke svým konkurentům na trhu.
Odbornému oku neunikl ani odlitek
odlévaný ze slitiny hliníku vysokotlakou licí technologií s použitím solného jádra, což je velmi kontroverzí
technologie, o které se občas mluví,
je stále vyvíjena a je plnohodnotně
implementována do prvních provozů sléváren.
Nemohly chybět ani odlitky pro exkluzivní odběratele z oblasti sportovních a závodních automobilů či
motocyklů.
I přes termínový konflikt s rovněž
velmi věhlasným veletrhem METEF 2022 v italské Boloně, bylo zde
v Německu mnoho vystavovatelů
i návštěvníků z oblasti severu Itálie.
Je to jen potvrzení známého faktu,
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že tato oblast je velmi významná ve
slévárenství obecně.
Velmi potěšující je, že česká stopa
byla na této akci znatelná, stejně
jako tomu bylo v minulosti. Pod záštitou MPO ve spolupráci se SSČR
zde vystavovalo a prezentovalo své
výrobky a odborné dovednosti několik předních českých firem.
Velké zastoupení bylo patrné i u velkých nadnárodních korporací, které
mají své výrobní podniky mimo jiné
i na území ČR. Nepřehlédnutelné
stánky zde měly Ljunghäll, NEMAK
či DGS.
Na další přehlídku novinek a mnoho
setkání s fundovanými odborníky
z odlévání neželezných kovů se můžeme těšit opět v tradičním zimním
termínu. Tím bude 16.–18. leden
2024. Věřím, že se s mnohými čtenáři této krátké reportáže v Norimberku na výstavišti shledáme.
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Umělecké odlitky v historii slévárenství – III.
část: období od roku 1800 do roku 2022
Ing. Zdeněk Král
REX, s.r.o., Blansko

Změna v používání surovin pro
tavení

z vysoké pece současně s výrobou
surového železa.

Úvod

Přibližně rokem 1800 začíná mohutný rozvoj uměleckého lití šedé litiny
a já se vás tedy pokusím provést
tímto obdobím a vzpomenout nejzdařilejší slévárenská díla. Málo se
ví, že výroba litiny přetavením surového železa byla známa již v letech
1450 až 1500 v Německu a Itálii.
Hutníci železa stále více využívali
ke dmychání vzduchu do pecí vodní
kola a ve „století páry“ i parní stroje. Tím se zvyšovala teplota tavení
a množství uhlíku v surovém železe, až se litina dala odebírat přímo

Před rokem 1709 se tavilo výhradně
pomocí dřevěného uhlí. Odlesněna
byla velká část Vysočiny, část Moravského krasu a dalších lokalit. Důležitý vývoj v tavení se odehrál v Anglii. Nedostatek dřeva způsobený
zvyšující se poptávkou po dřevě pro
stavbu lodí, domácí a průmyslové
účely a související nedostatek dřevěného uhlí vedl k častějším pokusům o použití minerálního uhlí místo
dřevěného. Povrchově těžené černé
uhlí bylo levné a také se těžilo v blízkosti ložisek železné rudy. Pravděpodobně pokusy s černým uhlím selhaly, a tak chytří lidé vynalezli koks.
Abraham Darby (1677–1717) uspěl
a od roku 1709 v Coalbrookdale
v Anglii byl první, kdo používal koks
k výrobě železa.

Úvodem se krátce vrátím k době
rokoka. Již v minulém čísle jsme se
dotkli uměleckého lití užitných spotřebních odlitků. Nezmínil jsem se
o jednom z tehdy nejsložitějších odlitků. V období rokoka to byly lavičky
lité v západní Evropě, kde slévárenství bylo již velmi rozvinuté. Byly to
lavičky, které ještě před několika desítkami let dodávaly české slévárny
do Anglie (obr. 1). Dnes se podobné
výrobky odlévají především v Číně.

V roce 1794 John Wilkinson v Anglii vyřešil přetavování železa pro lití
v kuplovnách. Po realizaci všech
těchto inovací se litina stává významným stavebně-konstrukčním
materiálem a samozřejmě i materiálem pro výrobu uměleckých
odlitků. Použití koksu a parních
dmychadel umožnilo v Anglii zvýšit výrobu železa z 20 500 t asi na
250 000 t. Kolik bylo odlévané litiny, nikdy nezjistíme, ale je zřetelné,
že nárůst výroby litinových odlitků
musel být veliký. Taktéž nezjistíme,
kolik z tohoto objemu bylo odlitků
uměleckých.

Obr. 1.
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První slévárny v Prusku a Německu
Přesuňme se do střední Evropy.
V Prusku se v 18. století začaly zakládat zemské umělecké školy, ke
konci století dokonce Bauakademie
a v roce 1821 Královský průmyslový
institut v Berlíně. Na všech těchto
školách se prosazovaly předměty
technického a uměleckého kreslení a designu. Uměleckoprůmyslová
muzea však vznikla až ve druhé polovině z 19. století, ale řada umělecky ztvárněných odlitků se již dříve
vystavovala na obchodních výstavách. Řada sléváren uměleckého lití
byla založena již před r. 1800.
Slévárna v Lauchhammeru byla založena již v roce 1725. Zde umělecké odlévání železa přechází z reliéfního lití kamnových a krbových
desek na odlévání volně stojících
soch. V Lauchhammeru se k tavení používala železná ruda, která

obsahovala vyšší množství fosforu. Litina vyrobená přímo z vysoké
pece nebo již z kuplovny byla tvrdá
a křehká, ale z důvodu vysokého
obsahu fosforu také velice dobře
zabíhající do forem. Mohly se tedy
odlévat tenké odlitky. To zvyšovalo konkurenceschopnost slévárny
v oboru uměleckého lití.
Fridrich II. Veliký se prohlásil za
pruského krále poté, co v roce 1772
anektoval polské Prusko od polsko-litevského společenství. Prusko značně zvětšilo svá území a za
jeho vlády se stalo hlavní vojenskou
mocností v Evropě. Fridrich se zaměřil na těžbu uhlí a samozřejmě na
výrobu železa a v souvislosti s tím
i litiny. Porovnejme si tuto situaci
s dnešním Dombasem. Už v roce
1754 byly postaveny v Malapane
východně od Opole (obr. 2) vysoké
pece. Muniční slévárna s výrobou
děl byla postavena v roce 1804

v době probíhajících napoleonských
válek. Od roku 1798 se zde ve velkém vyráběla i umělecká litina.
Po úspěších slévárny v Malapane
bylo rozhodnuto v roce 1791 o výstavbě velké moderní hutě. Zahájení
tavení v huti se datuje na 10. listopadu 1973. O dva roky později se
spouští Královská slévárna železa
– Königliche Eisengießerei Gleiwitz.
Mimo zbraní, litinových mostů, vodovodních a plynových trubek tuto
huť nejvíce proslavila umělecká produkce slévárny. Období vrcholného
rozvoje bylo v letech 1802–1830,
kdy v gliwické slévárně působili sochaři a umělci-zakladatelé Theodor
Kalide z Chorzowa a August Kiss
z Paprocan. Odlévají se pomníky,
kašny, náhrobky a drobné umělecké doplňky, šperky, medaile, svícny.
Obě výše uvedené slévárny pracují
dodnes.
Následovalo založení podobné slévárny v Berlíně (Königliche-preußische Eisengiesserei Berlin), která
bohužel ukončila činnost ještě v 19.
století. Dosáhla nejvyšší umělecké
úrovně z tehdejších sléváren, neboť spolupracovala s významnými
umělci (Schinkel, Schadow, Rauch,
Tieck a později Kiss, Kalide). Největší dílo slévárny – 20 metrů vysoký
sloup – byl postaven u Berlína v letech 1818–1821. Národní památník
by měl být podle představ pruské
královské rodiny trvalým památníkem na osvobozenecké války z let
1813–1815 proti napoleonské okupaci. Celá konstrukce včetně všech
figur je vyrobena z litiny, která byla
v souvislosti s tehdejšími osvobozovacími válkami považována za
„vlastenecký materiál“ (obr. 3).

Obr. 2.
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Již dříve fungující hutě v Bendorfu u Koblenze se dvěma vysokými
pecemi a pěti hamry byly majetkem
vévodství Nassau. Slévárnu Sayner
Hütte převzal v roce 1815 pruský
stát (obr. 4). V roce 1830 byla postavena na tehdejší dobu moderní
licí hala. Od roku 1818 se odlévaly
umělecké odlitky a spolu s výrobky z Berlína a Gliwic doplnila tato
velká slévárna odlitků sortiment ze
tří pruských královských sléváren.
V roce 1865 stát prodal slévárnu
Alfredu Kruppovi. Ten postavil další výrobní halu a vybudoval tři nové
vysoké pece a jednu odstavil. V roce
1926 zde Krupp ukončil všechny výrobní aktivity.
K německé historii sléváren si dovolím jednu zajímavou poznámku.
V Eisenbergu ve Falcku v roce 1735
již pracoval hamr a následně vysoké
pece, z nichž se později odlévala
i litina samozřejmě včetně umělecké
litiny. Firma byla tak úspěšná, že
Ludwig von Gienanth již v roce
1831 umožnil svým zaměstnancům
vynikající lékařskou péči a dávno

Obr. 3.

před Bismarckem určitou formu
sociálního pojištění slévačů (obr. 5).

Nejvýznamnější slévárny uměleckého
lití v Rakousku-Uhersku

Ve východoněmeckém Bernsdorfu
byly v r. 1788 založeny železárny
s vysokou pecí a hamrem. V roce
1854 vznikla slévárna, kde byla
mimo jiné výrobky odlita Löbauerova věž (König-Friedrich-August
-Turm) (obr. 6). Je to jediná litinová
rozhledna v Evropě.

V Rakousku můžeme jmenovat první slévárnu v Gusswerku u Mariazell,
kde dodnes po domluvě můžete navštívit malé muzeum (obr. 7). Zde
byla v roce 1750 spuštěna modelárna a formovna. První umělecké
odlitky představovaly datované medaile s letopočtem 1757 k 600leté-

Obr. 4.

Obr. 5.

Obr. 6.
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mu výročí založení města Mariazel.
Zajímavá publikovaná informace je,
že v roce 1857 zde pracovalo 760
zaměstnanců a sklad modelů obsahoval 14 400 položek. Po různých
majetkových transakcích včetně
vlastnictví státu a pod tlakem stále
se zvyšující konkurence byla slévárna zastavena v roce 1899 a všechny
modely zničeny! Důležité je jmenovat slévárnu Josepha Glanze ve
Vídni. Ten pracoval jako proslulý
cizelér v Berlíně. Získal znalosti
a zkušenosti a po návratu do Vídně založil slévárnu, která odlévala
bronz, litinu a stříbro. Z dalších sléváren v Rakousku lze uvést slévárny v Leobenu, Turrachu a slévárnu
Josefa Körösiho, jejímž následníkem je významná firma ADRITZ
HYDRO. Slévárna například odlila
jediný dochovaný „železný kostel“
na světě, který stojí v Istanbulu. Po
rekonstrukci a obnově bulharského
ortodoxního kostela Sveti Stefan,
známého jako „železný kostel“, byl
znovu otevřen ceremonií za účasti
prezidenta Erdogana a bulharského

premiéra Bojka Borislava. V Uhersku (dnes na Ukrajině) pracovala
výborná slévárna v Mukačevě. Slévárnu s „velmi podivnými slévárenskými technologiemi“ jsem navštívil
asi před 15 lety, dnes již neexistuje.
Z budapešťské slévárny Abraham
Ganz je určitě řada exponátů v dále
připomínaném muzeu v Budapešti. Na Slovensku se odlévala litina
v Hronci. Byla to největší slévárna
v Uhrách. Zajímavostí je, že se zde
v 19. století učili slévači a modeláři pro celé Uhersko. Byly zde odlévány krásné hornické poháry podle
stejných modelů jako v Čechách ve
slévárně Holoubkov (obr. 8). Na obr.
8 je levý pohár z Hronce, pravý z Holoubkova. Poháry jsou vystaveny
v muzeu v Leobenu.
Slévárny v Čechách a na Moravě
Od konce 18. století se o železářskou techniku a technologii začali
zajímat i odborníci, kteří na konci
18. století vycházeli ze štiavnické
Báňské
akademie,
například

Obr. 7.

Jáchym ze Šternberka. Objasnil
chemické procesy probíhající ve
vysoké peci.
Hořovické železárny a slévárna
v Komárově
Hrabě Rudolf z Vrbna (1761–1823),
tvůrce slavné tradice komárovského slévárenství, stál u zrodu výroby
umělecké litiny v Komárově. V díle
svého otce pokračoval jeho nejstarší syn Eugen (1786–1848). Za jeho
působení dosáhla sláva hořovické umělecké litiny svého vrcholu.
I po prodeji německým vlastníkům
pokračovala výroba umělecké litiny. Po roce 1860 byly majetkově
připojeny také všechny železárny
v Králově Dvoře a novojáchymovské
(křivoklátské) železárny. Podbrdská
litina se vyráběla z místních kyselých
a fosfornatých rud, vhodných pro
odlévání umělecké litiny s jemnými
vzory a malou tloušťkou stěny odlitků. V odlitcích se promítly všechny

Obr. 8.
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historizující styly. Empír, klasicismus, novogotika, baroko a další.
Obliba umělecké litiny přetrvává
i koncem 19. století, kdy do uměleckého lití proniká nový výtvarný prvek
uměleckého stylu – secese. Velkým
konkurentem slévárny v Komárově
byly Salmovy železárny v Blansku.
Velká škoda, že současná komárovská slévárna nemá zájem o lití odlitků z původních modelů. Chápu, že
problém pracovní síly ve slévárnách
je velký, ale je škoda, že aktivita slévárny v této oblasti je nulová.
Nelze se nezmínit o nepříjemné
epizodě v historii slévárny. Tím je
zborcení prvního litinového mostu
v Rakousku-Uhersku odlitého v Komárově. Přestože slévárna v Hronci odlila na Slovensku již dříve dva
mosty, které však nebyly dostatečně
reprezentativní, byl oficiálně uváděn

jako první litinový most v Rakousku-Uhersku v roce 1815 most v Badenu, jižně od Vídně. Během slavnostního aktu se most zhroutil. Po
šetření bylo konstatováno, že litina
byla v bezvadné kvalitě a za příčinu poškození byly uznány barvou
přetřené trhliny v litině způsobené
silným dotahováním šroubů.
V roce 1840 byl v Komárově odlit památník Přemysla Oráče a můžete si
ho prohlédnout ve Stadicích u Ústí
nad Labem (obr. 9–11).
Metternichovská železárna
v Plasích
V letech 1827–1829 vystavěl kníže
Metternich železárnu v Plasích na
Plzeňsku. Velkou část výrobků tvořila litina strojní a užitková a do módy
přicházející litina umělecká. Slévárna odlévala
kamna a píše se,
že jejím vzorem
byla
slévárna
v Lauchhammeru.
Při velké povodni v roce 1872
byla huť značně poškozena
a v roce 1875 byl

Obr. 9.

Obr. 10.

Obr. 11.
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provoz železárny zastaven. V Plasích je výstavní síň plaské litiny.
Před hutí je umístěna restaurovaná
socha sv. Jana Nepomuckého.
Při procházce po Plasích je možné
zhlédnout i další výrobky umělecké
litiny – kašnu, kandelábry a lucerny,
domovní čísla na některých budovách, náhrobky a kříže na hřbitově,
výzdobu metternichovské hrobky.
Staré Ransko a okolí
Kníže Ferdinand August z Lobkovic po zjištění výskytu železné rudy
nechává postavit v Ransku v letech
1667–1677 vysokou pec podle
štýrského vzoru. V té době pracují
také hutě v blízkém Sobíňově a Železných Horkách s tehdy moderními pecemi – dýmačkami. Všechny
hutě byly zastaveny ještě v 18. století. Ovšem v roce 1810 se zahajuje výroba v modelárně, dokonce ve
slévárně byla postavena kuplovna
a dána do provozu velká formovna. V roce 1828 byla postavena
další slévárna v nedaleké Polničce.
Největší rozmach Spojených sléváren knížete Dietrichštejna v Ransku
a Polničce byl v letech 1850–1855.
Pracovalo zde 1500 lidí, což znamenalo druhý největší železářský podnik v Čechách. I když výroba umě-
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leckých odlitků v těchto slévárnách
nebyla tak významná jako v Komárově nebo v Blansku, považoval
jsem tuto informaci za velice zajímavou. Bohužel v roce 1882 pod tlakem konkurence ze severní Moravy
veškerá železářská výroba zaniká.
V současné době připomíná výrobu
železa ve Starém Ransku pouze litinový kříž, který zdarma odlili místní
slevači a materiál dodal kníže František Dietrichstein (obr. 12). Slévárenské řemeslo nyní pokračuje ve
slévárně v Novém Ransku.
Adamov
V Moravském krasu se nacházejí
pece již z doby Velké Moravy. Významnou lokalitou těžby železné
rudy byla obec s příznačným jménem Rudice. Mezi touto obcí a Adamovem, kde byly vybudovány první
hamry, můžete vidět pec z roku 1746
s názvem Františka (oficiálně Stará
huť u Adamova, obr. 13). Je to nejzachovalejší huť u nás z 19. století. V ní
skončila výroba v r. 1877. Vedle pece

Obr. 12.

stojí dodnes modelárna sloužící jako
muzeum pod správou Technického
muzea v Brně. Slévárna, která stála
před pecí, byla srovnána se zemí. Dodnes se zde konají historické tavby
v malých dýmačkách. Součástí zajímavého areálu jsou i dvě pece na pálení vápna a hutní hostinec Švýcárna.
Nedaleko je jeskyně Býčí skála, kde
se našly artefakty z doby halštatské
a odlitý bronzový býček. Ten byl zmíněn v prvním díle. V adamovských
hutích byl pravděpodobně odlit první
umělecký odlitek v Českých zemích
z litiny, o němž jsem se zmínil ve druhé kapitole. V huti se nejvíce umělecké litiny lilo po roce 1780 a ani hospodářská krize a tažení Napoleona
poptávku nesnížilo. Cena umělecké
litiny stále rostla. V roce 1811, tedy
šest let po bitvě u Slavkova, došlo
k bankrotu Rakouska-Uherska a nastala krize. Se vzrůstající konkurenceschopností Salmových železáren
v Blansku, jako následek výborné
personální politiky (Reinchenbach),
musela být výroba litiny v Adamově
v roce 1910 ukončena.

Obr. 13.
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Štěpánov nad Svratkou
Železárny byly založeny v roce 1775.
Slévárna produkovala především
kamna vlastní značky MAJÁK,
která se exportovala do celé Evropy,
a zahradní sedací nábytek. Jeden
z těchto posledních velice dobře
slévárensky zpracovaných výrobků
má ve svých výstavních prostorách
firma REX v Brně. Slévárna ve
Štěpánově je exportně zaměřená
a produkuje do dnešních dnů.
Sobotín
Železárny z roku 1793 byly
nejznámější po roce 1844, kdy
bratři Kleinové vyzdobili litinovými
prvky svůj palác v Brně na Náměstí
Svobody (obr. 14). Dodnes jsou artefaktem zkrášlujícím střed města
Brna. Slévárna v Sobotíně svými výrobky z litiny vybavila řadu zámeckých parků včetně litinové konstrukce zámeckého skleníku v Lednici.
Celkově vystavěla firma bratří Kleinů přes 3 500 km železničních tratí,
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tedy asi třetinu všech tratí v monarchii. Společně s tím vybudovali řadu
nádraží, tunelů, mostů a viaduktů,
z nichž některé se jako technické památky zachovaly do dneška.
Všem čtenářům doporučuji prohlédnout film České televize: „Zrezivělá
krása“ o úžasném díle a podnikání
bratří Kleinů“: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10318003501-zrezivela-krasa/411235100091002/
Ludvíkov – zapomenuté železářství
Ludvíkov je dnes vyhledávanou rekreační osadou v údolí Bílé Opavy jen
pár set metrů od Karlovy Studánky
i od Vrbna pod Pradědem. Dnes málokdo z návštěvníků tuší, že zde od
roku 1672 stály pece, hamry, v největším rozsahu čtyři hutě a dvě slévárny.
Odlévaly se zde plakety, kříže, kotle,
jednoduché obrazy a další umělecké
zboží všeho druhu. Bohužel i zde železářská výroba v roce 1879 zaniká.

Třinec
Huť byla založena v roce 1837, slévárny v roce 1847. Výroba spočívala
hlavně ve výrobě kamen, sporáků
a umyvadel. Řada uměleckých odlitků je ke zhlédnutí v muzeu Třineckých železáren a města Třince. Mohutná slévárna dodnes vyrábí šedou
i tvárnou litinu a ocelové odlitky.
Frýdlant nad Ostravicí
Dodnes si mohou fandové litiny,
historie slévárenství a smaltování
převzít spoustu informací na „technotrase“ ve Frýdlantu nad Ostravicí. S průvodci se můžete projít po
městě a poznat co město nejvíce
proslavilo. Můžete vidět majestátní
litinový kříž před kostelem svatého
Bartoloměje. V Bedřichově klášteře,
dnešním domově důchodců, stojí
dvojice unikátních sloupů. Hamry
a hutě zde pracovaly dokonce již od
roku 1648. V 19. století za držení

sléváren olomouckého arcibiskupství výroba umělecké litiny a smaltovaného nádobí vrcholí. Odlévaly
a smaltovaly se dokonce i koupací
vany. Dodnes zde produkují dvě slévárny vlastnící špičkové technologie. (obr. 15)
Brno
V Brně, dlouhodobé baště slévárenství, se lila umělecká litina sporadicky. Pouze ve slévárně bratří Uxů
(obr. 16) a ve firmě Ignác Storek se
odlévaly menší reliéfní plastiky.
Blansko
V Blansku ve firmě K. a R. Ježek
se od roku 1888 odlévaly zahradní
vázy, plakety a medailonky.
Samostatnou příští kapitolou budou
komplexní informace o historii blanenské litiny. V časopise Slévárenství vyšel sice v roce 2019 podobný

Obr. 15.

Obr. 14.

Obr. 16.
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článek, ale o blanenské litině se dá
napsat několik knih.
Zajímavost na konec – po roce
1925 do 2. světové války se na
Českém vysokém učení technickém odlévaly pod vedením profesora Píška plakety, medailony,
malé plastiky, bysty, desky a sochy
ve spolupráci s ČKD Blansko, od
nichž si škola půjčovala modely.

tající 200 světelných míst bylo v Praze slavnostně rozsvíceno v podvečer 15. září 1847. V roce 1871 bylo
nainstalováno již 2 598 plynových
lamp a na počátku 20. století již
4 034 luceren. I přes značný pokrok
plynové osvětlení postupně ustoupilo efektivnějším světelným zdrojům, především pod tlakem nutnosti
energetických úspor v poválečném
období. Plynové osvětlení zůstalo
v Praze v provozu až do roku 1985,

Výběr děl uměleckého lití
Největším dílem je bohužel roztavená Vřídelní litinová kolonáda (obr.
17) v Karlových Varech, věnovaná
sudetskými Němci Hitlerovi. Naštěstí v sousedních Mariánských
Lázních stojí dodnes druhé největší
dílo Salmových železáren (obr. 18).
Významným počinem českých slévačů bylo a doposud je plynové veřejné osvětlení v Praze. Po prvních
úspěšných pokusech při zavádění plynového veřejného osvětlení
v Londýně a Paříži následovaly realizace také v dalších pokrokových
evropských městech. V roce 1825
bylo vybudováno plynové osvětlení v Hannoveru a v období 1832 až
1933 ve Vídni. Plynové osvětlení čí-

Obr. 19.

kdy byly naposledy rozsvíceny lampy na mohutných osmiramenných
stožárech na Hradčanském a Loretánském náměstí (obr. 19). V roce
2020 jsem byl osloven městem
Praha, abych se podílel na obnovení poničeného sloupu s lampami na
Dražickém náměstí (obr. 20).
Krásným výrobkem je litinová veranda postavená v letech 1867–1868
při jihovýchodní fasádě zámku Hluboká (obr. 21). Veranda je řešena
jako kombinace litinových odlitků
nosných sloupů a zábradlí v kombinaci s kovářskou prací. Litinové
díly i kované práce prováděl Petr

Obr. 20.

Obr. 17.

Obr. 18.
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Steffens, původně schwarzenberský poddaný za Zlaté Koruny.
Významnými investicemi s uměleckou litinou byla řada nádraží v celém
Rakousku-Uhersku (obr. 22).
Z důvodu omezeného prostoru uvádím jen několik děl ze zahraničí.
Vynikající dílo je socha Rembrandta vyrobená roku 1852 sochařem
Louisem Royerem z litiny. Byla odlita z jednoho kusu a je to nejstarší
dochovaná socha v Amsterdamu ve
veřejném prostoru. Socha je na podstavci z šedé žuly a nese repliku jeho
podpisu. V rámci oslav umělcových
400. narozenin v roce 2006 bylo
kolem Royerova díla instalováno
bronzové sousoší, jehož předlohou

je Rembrandtův nejslavnější obraz
Noční hlídka. Autory jsou ruští
umělci Michail Dronov a Alexandr
Taratynov (obr. 23).
Z východních zemích zmíním
sochu svatého Štěpána v Budapešti
instalovanou v r. 1906 (obr. 24).
Zhlédnutí sochy lze spojit s návštěvou velice zajímavého muzea slévárenství v Budapešti se spoustou
uměleckých odlitků (obr. 25). Když
pojedete od Bratislavy, cca 50 km
před Budapeští po levé straně dálnice uvidíte na kopci mohutný odlitek
velkého bronzového ptáka s roztaženými křídly a otevřeným zobákem
s mečem v drápech a na hlavě stylizovanou, zlacenou uherskou svatou
korunou. Dílo je jednou z největších

Obr. 21.

Obr. 22.

Obr. 23.

Obr. 24.
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soch ptáků v Evropě. Bylo vyrobeno
podle myšlenek sochaře Gyuly Donátha (obr. 26).
Půjdeme-li ještě dál na východ,
dostáváme se k výsledkům práce
slévačů Ukrajiny a Ruska. Bohužel
v Doněcku se asi již nebudeme kochat kolonádou v Parku Shcherbakova (obr. 27). Těžko říct, v jakém
stavu kolonáda zůstane. Ještě
nedávno jsem obdivoval úžasné
odlitky z doby carského Ruska v Petrohradě (obr. 28). V rámci cesty do
jedné z posledních sléváren plné
uměleckých slévačů v roce 2015
v Kasli (mezi Jekatěrinburgem
a Čeljabinskem) (obr. 29) jsem si
prohlédl odlitky lamp a zábradlí
zkrášlující vstup do Chrámu všech

svatých na krvi v Jekatěrinburgu
(obr. 30). V tomto chrámu je hrob
carské rodiny Romanovových. Kvalita odlitků z dob cara je o tři třídy
výše než práce současných slévačů
v Rusku.
Pozitivní závěr
Umělecký slévač a sochař Jaromír
Gargulák vyhrál soutěž se svým
návrhem Hrachovina, která bude
dominantou
zrekonstruovaného
Mendlova náměstí v Brně (obr. 31).
Jeho vítězství se setkalo s odporem
modernistických architektů, ti ale
neuspěli – a to je dobře. Toto bronzové slévačské dílo má potenciál po
generace vypovídat o slévárenském
umu začátku 21. století.

Obr. 26.

Obr. 27.

Obr. 29.

Obr. 30.
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Na závěr se musím zmínit o jednom
světlém okamžiku v českém slévárenství dnešní doby. Ve své dílně
ve Svitavách zahájil podnikání po
svém studiu slévačiny umělecký slévač Martin Horký (obr. 32). Mladý
muž, zapálený pro náš obor, vyrábí
umělecké odlitky (obr. 33) nejen ze
slitin neželezných kovů, ale i z litiny,
a dokonce již zaměstnává jednoho
zaměstnance. Ať se mu jeho dílo
daří.

Obr. 31.

Obr. 32.
Obr. 33.

VADY ODLITKŮ ZE SLITIN HLINÍKU
Česká slévárenská společnost, z.s., a její Odborná komise pro neželezné kovy vydaly Katalog vad odlitků ze slitin
hliníku (2018, 1. vydání, ISBN 978-80-02-02817-8).
Publikace obsahuje vyjímatelné laminované listy a její obsah je rozdělen podle následujícího třídníku:
100 Vady tvaru, rozměrů a hmotnosti
200 Vady povrchu
300 Porušení souvislosti
400 Dutiny
500 Makroskopické vměstky a vady makrostruktury
700 Vady chemického složení a vlastností odlitků
Cena: 2500 Kč + poštovné. Pro odběratele v ČR se připočítává aktuální sazba DPH (10 %).
Objednávky: slevarenska@volny.cz, tel.: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176
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